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Бошко Бојовић*

КО СОВ СКА БИТ КА  
И КО СО ВО

Резиме

Бој на Косову је оставио најдубљи траг у колективној 
свести Срба. Смрт оба владара на бојном пољу је оставила 
дубоки утисак на савременике обеју страна. Бој на Косову 
није прослава пораза која траје вековима, како се повремено 
погрешно интерпретира. Напротив, то је било охрабрење и 
инспирација за борбу која води ка победи части против бес
чашћа, победи наде над безнађем,  вере над монотонијом, 
храбрости над апатијом. То је начин на који је она дожи
вљена и схваћена – као охрабрење и изазов живота и исто
рије, мира и рата, стварања и деструкције, кроз који свако 
може да постигне успех превазилазећи превазилазећи 
неуспех; победа превазилазећи пораз, срећу након туге и 
пре ваз илажење туге; ускрснуће које не би било могуће без 
смрти, поновно разматрање и корекција не би били могући 
без покајања. Косово је било и остало кључна тачка у српској 
исто рији. Време ће рећи да ли ће тако и остати.
Кључне  речи: Србија, Косово и Метохија, Бој  на Косову, 

ко совски мит, косовски еп, косовска жртва, 
Албанци.

* Школа високих друштвених наука, ЕЅЅ, Париз, Француска
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Исто ри ја и пам ћење 

15,  јуна (по  Ју лиј анском  кал ен дару) 1389.  го дине 
 о диг рала се б итка на  Га зи мес тану код П риш тине, зн амени-
та битка к ој а је о став ил а најт рај није об еле жје  у коле кт ивном  
памће њу  С рба. Погиб иј а оба вла дара н а бојном  пољ у, уз 
 же стину окршај а,  као и вел ик и  број изги ну лих, оста вили су  
снажан у тис ак  н а савременике  са обе стран е,  као и дал ек о 
ван  г раница С рбије и Тур ск е.  Оба п ог инула вла дар а  су прогл-
аш ен и за м ученике, ч им е се о значава  ве рс ки  и  м еђу цивили-
зац ијски  ка рактер  сукоб а, онако  како ј е виђ ен  оч им а саврем-
еника.  О  томе с ведоче  бројн и с рпски  црк вени тек стови  у сла-
ву  кнеза  Лаз ара,1 наста ли већ  у  п рвим  година ма  посл е  ње гове 
по гибије у б ој у  с Османлијам а,  као  и  ње го ва  канони зац иј а 
(прогла шење з а  св етог мученика),  к ао  што  пок азује  црквена 
служба (acu ol ut hiа) напис ана о д с тра не пат ријарха  с рпског  
Данила другог в ећ  1392.  год ине.2 Сах рање н је у При штинск ој 
цркв и после  б итке,  кнежеве м ош ти су  св еч ано пренес ен е том 
пр ил иком  у  њег ову з ад уж бину Раваниц у. 

Свом  с ултану М ур ату Осма нли је  су по дигнуте  турбе 
 на  м есту  по ги биј е Газимест ану, у  скл аду  с мусли манским 
 ве рс ким обич ајима  у  славу  газије  (о ту да и Газим естан ), бо-
рца  који жртв ује свој  живот за  веру,  о  чему  сведоче  т ур ски 
хрони чари.3 У  т ак вим п рил икама на стају  и трај у живе усме-
не  као и  п ис ане тра диц ије  и  и нтерп ретације  ч ији је  садрж а ј 
чес то веом а  те шко про вер ит и.4 П ос ледице с укоба  су мо гл е 

1 Ђ. Трифуновић, Срп ски сред њо ве ков ни спи си о кне зу Ла за ру и ко сов ском 
бо ју, Кру ше вац 1968; Б. Бојовић, “Ге не за ко сов ске иде је у пр вим пост ко сов-
ским ха ги о граф ско-исто риј ским спи си ма. Оглед из исто ри је иде ја срп ског 
сред њег ве ка” - “Die Ge ne se der Ko so vo-idee in den er sten post ko so vo er ha-
gi o grap hisch-hi sto rischen Schrif ten. Ver such aus der Ide en geschic hte des Ser-
bischen Mit te lal ters”, en se rbo -croate  et en allem and d ans  l e Recueil de travaux : 
in Ко сов ска битка 1389и њене  последиц е -  Die Schlac ht auf dem Amsel feld 
1389 und ihre Fol gen, Bel gra de - Düssel dorf 1991, p. 15-28 & 215-230.

2 Ђ. Сп. радојичић, Из бор па три јар ха Да ни ла III и ка но ни за ци ја кне за Ла за ра, 
Гла сник СНД 21, Skophe (1940), p. 3 3- 88; Rad ov ić  (A.), S in ai ti i nji hov znač aj  
u  ùi votu S r bije XIV i XV veka, in Манастир Раваница - Споменица о шестој 
стогодишњици, Бе о град 1981, str. 101-134.

3 А. олесницки, „Тур ски из во ри о ко сов ском бо ју. По ку шај кри тич ке ана ли зе 
њи хо ва са др жа ја и уза јам не кон се ку тив не ве зе“, Гла сник Скоп ског на уч ног 
дру штва XIV (1935), стр. 57-95. ; А. Шмаус, „О ко сов ској тра ди ци ји код Ар-
на у та“, При ло зи про у ча ва њу на род не по е зи је, III 1-2 (1936), стр. 73-90.

4 Д. кораћ, Р. радић, „Ко сов ска бит ка у ви зан ти но ло ги ји”, у Ко сов ска бит ка у 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.3/2009, год. V vol. 6 стр.930

11

 само пој ач ат и и п ро дужит и снагу д оживљаја  как о  ко д сав-
ременика та ко  и код  њих ов их наследника,  што је  има ло  за 
последи цу  да  и нтерп ре та ција д ог ађаја  надјача њего в опис.5 

Т ако с е јед ин о м оже обја снити о ск уд ност чи ње ница 
с  к ој има рас пол аже ис т оријска наука кад  је реч  о  то ку  и 
 појед ино стима К осовске битке, па  чак и  о сам ом  њеном и сх-
оду.  У не дос та тку са вр емени х  извора  на у чна  и стори ограф иј а 
није усп ела д а утврди  више од  м еста и  датума битк е,  к ао и 
погиб иј е оба владара , што је  само  п о себ и г отово јед инствен 
сл уч ај у ис тори ји . Најспорнији  је  сам  војничк и исход битке . 
Иак о у смена народн о,  као и  к асније  п исано  пр ед ањ е наг-
лашавај у пораз  српске во јск е,  у најстаријим,  иа ко не  дов ољн о 
експ ли ци тним изворима,  ре ч је о  поб еди хриш ћанске с тране.  
О  томе св едо че  и на јст арији  з апа дни извештаји , као и  ср пски 
тек стови  из  први х годи на пос ле  с амог догађаја. Ако су он и  за 
 нас н ед ов ољно изри чит и,  з а сав ременике  који  су знал и исход 
 битке то н ије био  сл учај. Ва жније ј е бил о  у духу т ад ашњег  
в ре мена  ис ти цати муче ниш тво и  херојск у жртву  Свет ог  
кнеза  Ла зара и  њ ег ових в итезо ва,  н ег о наг л аш ав ати неу-
мољ ив у и  општепо знату стварн ос т. Без об зир а на  војничк и 
исхо д  битке, С рб ија је мо рал а да п рихват и надмо ћ  новог  с ул-
тана  Бајазита коме  ј е  кћер Л аз арева  Оливера  дата за у дају 
к ао зало г м ира и  ва за лн е потчињеност и. С ин и н ас ледник 
Л азарев, Стефан , био је  та да  још недора ста о за влад арс ку и 
 војничку  дужност,  му др а и ра зб орита  к негиња М ил ица је 
морал а д а се п ри клони  надмоћ и  си лног Ба јазита.6 

Нови  и млади с ултан је  морао  да жури натраг у Бру с  да 
би о сигура о прест о пос ле  о чеве п огибије.  Тиме  с е м оже о бј-
аснит и  њег ово н ап уштање  Ср бије и Косова ш то  је по та да-
шњ им сх ва та њима тумачено  ка о знак пораза , ј ер је по бедник 
ос тајао н а месту  б ит ке и зап ос едао  освојену земљу. 

исто ри о гра фи ји (уред ник С. ћирковић), Збор ник ра до ва 11, Исто риј ски ин-
сти тут, Бе о град 1990, стр. 93-100 ; Бој на Ко со ву. Ста ри ја и но ви ја са зна ња, 
уред ник Р. михаљчић, Бе о град 1992. 

5 B. Bojović, L’idéolo gie mo nar chi que dans les ha giobi o grap hi es dyna sti qu es du 
MoyenAge ser be, Ro ma 1995, str. 571-603 ; Id., Вла дар ство и све тост у срп-
ском сред њем ве ку, Бе о град 1999, стр. 245-272.

6 Исто ри ја срп ског на ро да I (Р. михаљчић, Јо ван ка Ка лић), Бе о град 1981, стр. 
36-46, 64-74; Р. манТран (гру па ауто ра, уред ник Р. Ман тран), Hi sto i re de 
l’Em pi re ot to man, Pa ris 1989; B. Bojović, Le milléna i re byzan tin (3241453), “El-
lip ses”, Pa ris 2008 (277 pp.), стр. 239-241.
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Ак о је  војнич ки  и сход неизвестан или ј ош пре  у духу 
 српске  п обе де, п олитич ки  исход с укоба ј е с асв им недво-
смисле н. Поред  то га шт о С рбија  по стаје  в азална  д ржава 
султан ова, о на  њему  предаје  в ажна ст ра тешка уп ор ишта, 
 градове З ве чан на  Ко сову и Го лу бац на  Дунаву.  Тиме  
 Ос манска д ржава не  само што п рв и пут пр одир е у ц ен тралне  
д елове  Балкан а, нег о  стиче упори ште и н а  самој г раници 
 Средње Европе.  О ви м је и схо диште К осовске б итк е од пр-
ес удног зн ачаја не  с амо з а Србију не го и  за мно го  шире 
 пр о стор е Југоист очне и  Средње  Европе. Стога  је ова  битка  и 
стекл а такав знача ј већ  у  оч им а савре меника, зна чај због  кога  
су  ње не  и нтерп ре тације  ба циле у  засе на к  саме чи ње нице.7

 Четир и годи не  после  Косова т ур ским о св ајање м Т рнова 
 Бу гарск а  готово  шапат ом  па де. Византија  је већ  од авно прес-
тала  да пружа  отпо р  и њени ца ре ви су  пр атили су лтана с 
в ој ском у  њ ег овим п ох одима. Го то во  сви  пок ушаји з апа дних 
хри шћа на да  с уз би ју нез адрживо  ту рско  ос ва ја ње завршава-
ли су с е  те шким поразима,  к ао  к од Никополиса ( 1396) и 
Варне ( 14 44).8 

Го тово три  века ће п роћи пре не го шт о Европа  буде 
у с тању да п оч не са п ру жањем е фи касног  отпора т ур ском 
освајањ у. За  то н еће  бити  довољ на сна га  та да најмо ћније 
 ев ро пске импер ије, А устрије,  него  ће  бити п отре бан хр-
ишћанск и сав ез Свет е Лиге склопље н (1684 ) после  дру ге и 
п оследњ е  турск е опсаде Беч а 1683 . Турска  си ла  је пр ет рп-
ел а  упозо равајући  по ра з  на Медитера ну јо ш  знатно р ан ије, у  
ве ликој п оморској  биц и код Лепанта (1571),  али  с е прекрет-
ница  на  к опну дого дила т ек  п осле  по менут е опса де Беч а.  
Т ок ом више годишњег ра та , 1689 године  су аус тријск е  снаге 
 пр одрле н ај даље у  дубин у  ту рс ке територ ије, до Скопља,  све 
до  Ш типа и  Велеса,  в ише о д  хи ља ду килом етара од  Беча. 

7 По ми њу ћи наводну и здају В ук а  Бранковића  и сл. Нико л не  пра ви дов ољ-
но ра зл ике из међ у крити чк е  ис то риографиј е и усм ен ог предања,  иако  да је 
косов ској би тци и  њен им  п ослед иц ам а  од говар ај ућ и м еђунар одни конт е кст,  
г еостратешк и и  истори јски значај, cf.  D. M. Nicol,  L es der ni ers siecles  de By
zance, 1261 1453, Paris 2005, стр. 312-314,  31 7;  ориги нални наслов: The  La st  
Cen tu ri es  of  Byzan ti um, 12611453, 1e ed. 1972, 8e Ed., 2008. 

8 A. S. AtyA, The Cru sa de of Ni co po lis, Lon don 1934; O. Ha lec ki, The Cru sa de 
of Var na: A Di scus sion of Con tro ver sial Pro blems, New York 1934 ; D. M. Ni
col, Les der ni ers si ec les de Byzan ce, 12611453, Pa ris 2005, str. 384-386, 387-390; 
originalni naslov: The Last Centuries of Byzantium, 12611453, 1e ed. 1972, 8e 
Ed., 2008.
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У  тур с кој  п ротивофанз иви аус тријске с на ге  су п ретрпе ле 
тежак п ор аз, на  Косо ву , боље р еч ено на  његовој  ј ужној гр ан-
ици , у Кача ничком  к л анцу, јануар а  16 90.  Г ла нокомандуј ући 
аустр иј ских  и саве знички х  снага, Генер ал  Е .  С. Пиколомини 
умр о је пре  тога од  ку ге у Приш ти ни. На самр ти  г а је испо-
ве дио и пр ичести о с рпски п ат ри јарх Арсен иј е  III Чар ној евић 
( поч етком новембр а 1689), к ак о су фра нцуск ог краља  Лу ја 
 XIV и зв естили  њ ег ови драг ом ани. Францус ка  је од почет-
ка  1689. вод ила рат пр отив А ус тр ије, по магала и мо жда чак  
спасла Ту рс ку, у н ај те жим тренуцима , од ј ош  те жих пос ле-
дица и по ра за.  П о извеш та јима фра нц уск их  обавешт ај аца са  
те рена, па тријарх српск и  је пре п ор аз а на  Качанику д ове о 
 Аустриј анцима у помоћ  10.000  ср пс ки х добро вољаца  и  нешто 
ал ба нс ких Клим ената  и  Груда.  Одмазд а  турске  ор ди је и н ар-
очито Ч ер кеза у  њихово ј војсци  била  је  тако с вир епа и  разорн а 
према  срп ск ом становништву  да је  у следио  е гзодус  велик ог 
д ела хриш ћан ск ог стан ов ништва  Ко со ва и Метохиј е. То  је  
б ила з на менит а  Вели ка сеоба С рба под  вођ ств ом па тр иј арха 
Арсениј а,  1 690.  Де сетине хи љада,  по  не ки м извеш тајима, 
српских породица али и албанских хришћана, населило се 
тада у Војводини, тадашњој Јужној Угарској, па све до Сент 
Андреје, северно од Будимпеште. Тиме је додатно измењена 
етничка структура становништва, посебно у Јужној Угарској, 
иако су Срби тамо били настањени још од краја средњег века. 
Данашња Војводина је дакле још од тада постајала нека врста 
збега и надокнаде за поступно губљење српске у средњем 
веку готово стопостотне већине на Косову и Метохији.9

Турска је дакле крајем XIV века била у пуном успону 
и у незадрживој осваја чк ој експ анз ији. В ојничка  снага е вр-
опски х зем аља н ије  била до в ољн а да  зауст ав и  њено над ир-
ање ка  сев еру и по се бн о  ка  север оз апа ду. Не до ста так пол-
итичке и са мим т им  во јн е солид ар ности учи нили с у с во ј е. 
З ападно европске земље су  се осим тога  још од  краја  средње г 
 века о кр е та ле  прекоо ке анс ким трж иш ти ма и  изв ори ма бог-

9 М. радовановић, Ет нич ки и де мо граф ски про це си на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе-
о град 2004,. 81-90, 97-103, 132-136, 242-252 ; B .  Bojović,  “ Kosov o- Me tohija du 
XIe au  XVIIe siècle”,  Balkan  S tudies 38/IHé ro do te   Histoire des territoires , Paris 
Thessalo ni que 199 7,  p. 31-6 1 ;   на српском  у  Id ., Историја  и  есхатон   H is toire  et 
 esc hat ologie. И з исто рије и књиже вно с ти јужнословенског  ср едњег века - De 
l’histo ire et  de la  lit térat ure du Moyen Age sudsla ve, Pa ris-Vr njač ka Ba nja 2008, 
(388 pp.), 120-140.
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ат ст ава . Меди терански  базен ј е губио з начај од  ка ко  је от кр-
ивена А мерик а и  њена бога тс тв а у пл ем ен итим мета лима.

До  тада су  српско  з ла то и н арочит о среб ро били је-
дна од  г ла вних изво ришта  ев роп ске мо нет арне п ри вр ед е. 
Незадрживи  успон е вр оп ске ек ономи је , чиј и  по чеци датирају 
ј ош од XI века, к ао и с ве већ и  раз вој мо не тарне ра змене, ств-
ар ао је  р астући  д ефи цит м онета рне масе  ко ја је  највећ им 
делом  била од сребра а ли и о д  зл ата . Венеци јанск и злат ни 
дукат постао ј е ј ош од  гу бит ка виз ан тиј ске м он ет ар не хе-
гемоније  ко је је  траја ла преко се да м и по  ве ков а, на јв аж ниј е 
међу на родно пл атежно с редство, п очев од  краја  XI  века. 
С рбија је  почев  од XI II  в ека р азв ијала р уда рску привреду , са 
св е  већ ом прои зв од њом пл ем енитих  ме тала,  највише сребра , 
али  и злата,  који  су п ре ко Дубр ов ника и њ е гов их  пред уз ет-
ника и зв ожени  највећим  д ел ом у Венеци ју.  Ова привр еда је  
у  п рвој пол овини  XV  века д ос тигла најве ћи успон  када су  
с рпски  рудни ци Новог  Б рда на Ко со в у,  на Коп ао нику, Ру дн-
ик у и Ср еб рн иц и произв одили  по  неким  на уч ним п ро ценам а 
и зм еђу четв рт ине и тр ећине ев ро пс ких пл ем енитих  метала. 
 Када  су Тур ци  после ко на чног  осваја ња Ново г  Брда и Косова 
1455 ,  ка о и Сме дерев а  и целе Срби је  14 59, з абранил и  из воз 
пл ем енитих  ме тала, на ста ла  је н ес таш ица си ровин ске базе  
која  је  т ешко пог ађала е вр оп ску еко номију  у  пуном  замаху. 
Так о  је пад Срб ије под турск у влас т битно ут иц ао на тр агање 
 за  н ови м изво ри шт има пл ем енитих метала, што је ка о ш то 
је  п ознато дов ело  и до  от крића Аме рике  те к  коју  де сетин у 
годин а после т ур ског  ос вајања  Ср би је.10

З ап очето сред ином X IV  в ек а, нез адр живо ото ма нско 
ос вајање Европе и шло је г лавним  правце м преко  с рпских  
земаља .  Ник ад опора вље на од крс та шког осваја ња  120 4, 
Виз ан ти јска цар евина  је би ла са мо  с ен ка  хиљад уг од ишње 
и мп ери је. И сц рпље на дуго тра јним гр ађ ан ским ра тов има, 
ек он ом ски п од ривена  тр жи шн ом хег ем он ијом Ве не ције и  
Ђе нов е, неспосо бна да ств ори  или п ри хвати си нте зу с ба лк-
ан ским  др жавама С рби јом и Буг ар ск ом, уц ењивана  Ун ијо м 

10 T. Sto i a no vich, Bal kan Worlds. The First and Last Euro pe, New York-Lon dres, 
1994, p. 114-118; B. Bojović, “En tre éco no mie Mon de et éco no mie d’Etat – l’ar-
gent des Bal kans (XVe-XVIe siècles)“, in Ser bia e Ita lia nel Me di o e vo (secc. 
XXV), eni se 2002-Bel gra de 2006, Глас СА НУ LCIV, 13, стр. 187-193, ап стракт 
на срп ском, стр, 194-195.
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с ка толичком  Цр кв ом, Виза нтија  је  прва постала лак  п лен 
Осм анлија. Кр ајем XIV века т о је још  брже  и  лакше п ост ала 
и Бу гарска . Српс ке зем ље  п осле Ду шановог  царства  б иле су 
је ди не на Ба лкану у с тању д а пруж е снажа н отпор  т ур ском 
н адир ању. Не срећни  и тешк и пораз  м оћних  владар а јужног 
 де ла тих  земаљ а,  к раља Ву каш ина и д еспота Уг ље ше, на 
Марици  1371, отворио ј е  пу т Османл иј ама у  ср едишње  де-
лове ба лканск ог  југа.  Косовка  бит ка на Видовда н 1389. им ала 
ј е с ли чне после ди це за ср еди шње и  с еверне  де лове Ба лк а нск-
ог по луострва чиме  је био отворен  пут ка т ур ском ос вајању 
 Средње  Европе.  Моћна  Уг ар ска краљеви на ,  иако  пом аг ана 
крсташ има из  о сталих  делова  Европе,  могла је с амо да усп-
ор и то ос вајање.  В ла шке кн ежевине В ла шк а и Мол давија 
остале  су по стр ани од г лавног прав ца  тог осв ајања и сто-
га су и  мо гле д а з адрже  вазалн и одно с према Тур ск ој  и ау-
тономију,  ч име је  једин о  одржан  из ве сни пр оду жет ак виз ан-
ти јс ке  цивили за ц ије  у Југоис точној  Ев ропи.11

С рбија је  била  и  ос тала веков има на г лавном  правцу  
т ур ског над ир ањ а  ка  северо западу  Европе,  преко  Уг арске, 
Бу дима, к а Бечу. Турци с у у  свом  ве ковно м  ши ре њу терито-
рије  и  ислама т еж или ка  б ог атим де ловима  Е вропе,  желећи  да 
пре ко  Б еча, Ве нециј е  и  даље  за ок руж е меди теранс ки базен  
чији је в ећи, цео  ју жни и источни део, био в ећ у XV I  веку 
у њ иховом  т рајном  поседу. Тиме би  на св ој  н ачин о бновили  
Римско ца рс тво са се ди ште м у Царигра ду под  о знако м 
зелен е боје  Исл ама. В ојничка  надмо ћ  Ту рске  империје  кој а 
 се простирала  н а т ри ко нтинента није за  ово и пак  била 
 довољн а.  Њ ена еконо ми ја је   ису ви ше заостаја ла за ев роп-
ско м. Фин ансијски  ко ла пс, инф ла ција и г уб итак вр едности 
 турско г новца кр ајем  XVI века  били  су  први  зн акови сл аб-
ос ти. Економија је као и  увек  на ду же  стазе  давала  преднос т 
ј ачој при вр еди  и  робнон ов чаној р аз мени.12

Косово је з б ог с вог гео гр аф ског пол ож аја у с ре дишту  
Ба лкана пос тало од  ту рског ко на чног о свајања ј ед на  од нај-

11 N. Ior ga, Byzan ce après Byzan ce, Bal land, Pa ris 1992, стр. 253-275 (епи лог В. 
Кндеа).

12 A. TeNeNTi, La for ma zi o ne del mon do mo der no, XIVXVII se co lo, Bo lo nja 1980 ; 
F. Bra u del, La dyna mi que du ca pi ta li sme, Pa ris 1985 ; Id., Ci vi li sa tion matéri el le, 
éco no mie et ca pi ta li sme, XVeXVI I Ie siècle, t. 1. Les struc tu res du qu o ti di en: le 
pos si ble et l’im pos si ble, Pa ris 1979 ; B. Bojović, “En tre Ve ni se et l’Em pi re ot to-
man, les méta ux préci e ux des Bal kans (XVe-XVIe s.)“, An na les : Hi sto i re, Sci en
ces So ci a les, no vem bre-décem bre 2005, n° 6, p. 1277-1297.
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важнијих  б аза за  ве лике  во јничке  п оходе с ул тана. Рудни-
ци  су  се п ос теп ен о исцрп љи вали  и гасили т оком XVI века 
 иа ко су  су лт ани,  нар очито  Су леј ман  Величан ст вени,  у лагал и 
 ве лик е зак он одавне на поре  да  одрже  њ ихо ву про из во дњу пл-
ем енитих  ме тала.  Др жа вна ек оно мија  в ојни чко-те ок ра тске 
 импер ије није  мо гла д а издржи  к орак с т рж иш ном екон-
омијом  Европе  у  пуном за маху.  Агр арна п ривреда је дн ог  од  
н ајразв иј енијих  де ло ва  средњ ев ековне  Ср бије,  коле вк а  ње не  
цивилиза ци је  са нај важ нијим дух овн им и ку лту рним це-
нт рима,  сре дишње  држ авно подручј е  где су  рођен и многи  
с рпски  вл адари,  Ко со во и Метохија  су под  турско м  вла шћ у 
дож ив ља ва ли не за др жи во назадовањ е. Збо г в ојних по треба 
и  ве рских з абрана   ислама ,  ве ома р аз виј ена ви нор одна п рив-
ре да претворе на  је у жи тни цу, а кас није је  ра звој ст оч арс тва 
по тис кив ао зем љор адњу.  Р аст ућа неси гу рност,  ха рање пља-
чк ашких  др уж ин а, насељ ав ањ е из  Албани је  чи је становни-
штво од к раја X VI  века прела зи у св е већем броју на  И сла м,13 
поти скив ање хриш ћан ск ог станов ни штва  и  ње гова  фе удална 
зави сно ст  од мусл има нс ких го сподара , чес ти  ратни  поход и,  
током в ек ова су м ењ али ст рук ту ру стано вништ ва, више  него 
у  многи м  др угим д ел овима Балкан а.14

13 „Са мо због ово га ста ња исто ри ја Ал ба на ца зах те ва по себ но ис тра жи ва ње. 
Осе тљи ви ка да je y пи та њу страст пре ма „са бљи, ве зо ви ма y зла ту, по ча-
сти ма“, је ди но као вој ни ци на пу шта ју њи хо ве пла ни не. У XV ве ку, они ce 
на ла зе на Ки пру, y Ве не ци ји, y Ман то ви, y Ри му, y На пу љу, на Си ци ли ји, 
ма све до Ма дри да где ће из ло жи ти сво је на ме ре и сво је ја ди ков ке, тра жи-
ти то не ба ру та или го ди на ма из др жа ва ње, аро гант ни, ба ха ти, увек спрем ни 
да ce по ту ку. Сто га, Ита ли ја ce по ла ко за тва ра пред њи ма. Они сти жу до 
Хо лан ди је, Ен гле ске, Фран цу ске за вре ме на ших Вер ских ра то ва, вој ни ци 
пу сто ло ви за ко ји ма иду и њи хо ве же не, и њи хо ва де ца и њи хо ви по по ви. 
Ре ген ство Ал жи ра и Ту ни са их je од би ја ло, као и зе мље мол дав ских бо ја ра 
и Вла ха… Он да су ce ста ви ли y слу жбу Пор те, што су они ра ди ли од са мог 
по чет ка, што ће још ви ше ра ди ти по чев од XIX ве ка. „Та мо где je са бља, та-
мо je и ве ра“. Они су за оне ко ји им обез бе ђу ју жи вље ње. У слу ча ју не у спе ха 
„узи ма ју ћи као y пе сми њи хо ву пу шку за па шу и њи хо ву са бљу за всзи ра“, 
они би ce учвр шћи ва ли за свој ра чун и по ста ја ли би хај ду ци. По чет ком XVII 
ве ка, је дан ве ли ки број Ал ба на ца, углав ном пра во слав них по шли су пре-
ма грч кој зе мљи где су ce уло го ри ли као y осво је ној зе мљи, Chatobriand     ne 
pourra pa  s n  e pas les remar  quer,  e n 1 806», cf. F.  B raudel, L a   Mé diterranée et l e 
monde médite  rranéen à   l'époq u e de Philippe II,  t.    1,     Par is  1982 (première édition, 
Paris 1949)  p. 43 (библиографи ја, n. 3-14).

14 B. Bo jo vić, “Ko so vo-Me to hi ja du XIe au XVI Ie siècle”, Bal kan Stu di es 38/
IHérodo te    H istoire des territoires, Pa ris Thessalon iq ue 1997,  p.  31-61  ;  на 
српск ом  у : B. Bojovi ћ,  I storija i es ha ton  Hi sto ir e et e sch ato log ie. Из ис торије  и 
књижевнос ти  ј ужнословенског сред ње г века - De l’histoire  et de  la lit téra ture 
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Као ј ед на  од најва жн ијих стра тешких  об ласти, Косово  
је од  сред њег в ека  било  поприште в ажн их и пр есудни х  војних 
 су коба и  в еликих би така. На њему ј е пр инц Ко нстантин 
Б од ин био по раж ен  о д Византин а ца ,  код Т а ониона (Пауна)     
1072-3, на  њему ј е  Стефа н Нема ња  добио  одсудн у битк у п ро-
ти в Визан ти наца и  њего ве браће ко ји су  и м б или савезни ци , 
код Пантина 1172. 15 У то  вре ме  је виза нтијско -с рпска граница 
 још увек  б ила н а  северу  Кос ова  с погра ни чним ут врђеним  
г радом З вечаном. После 13 89. ј ош једна  в ажна и  велика 
 б итк а се оди гр ала на Косо ву 1448.  ка да је к рсташка во јс ка 
 по д заповедн иштвом у гар ског кр аљ евс ког на месни ка  Ј анка 
 Ху ња дија  доживе ла тежак  по раз од  Турака.16  Тада је  в лашки 
вој вода Да н из дао хр ишћански табор  што ј е  битно ут ицало 
н а  исход . С рбија  деспота  Ђ ур ђа Бранковић а,  т ек ослоб ођена 
 од прве  т ур ске окупације 1439 -1444, остала  је по стра ни у том 
рату иа ко је он  вођен  на  њ ен ој тер и ториј и.

 Неуки  народни пе сник и  у смено  пре да ње, напр авили  су 
неку  в рсту амалгама  те д ве битке  ко је  су об ел ежиле  па мћ-
ење по тл аченог народа  па је у је дно ј  од нај ста риј их бугарш-
ти ца ,  из Боги шићеве збир ке ,17  и К раљевић Марк о,  к ао и 
Си бињани н  Јанко  (Хуњади ) који  „ бра ни Вл адислава мртва;  
што га брани к ад  га не одбрани ”  (к ао у Ње гошевом  Го рском 
Вијенц у).  Иако  народни певач  зна  да Марко ни је био у  б оју 
на Косову18, као ш то је и  пољско-угарс ки  краљ В ла дислав 

 du Moyen Age sudslave, Paris-Vr njač ka Ba nja 2008, (388 pp.), str. 119-153.
15 Јо ван ка Ка лић, „Срп ско-ви зан тиј ски су коб 1168 го ди не”, Збор ник Фи ло зоф-

ског фа кул те та 11/1 (1970), стр. 193-204 ; Исто ри ја срп ског на ро да I (Јо ван ка 
Ка лић), Бе о град 1981, стр. 191, 209-210.

16 Исто ри ја срп ског на ро да II (М. Спре мић), Бе о град 1982, стр. 263-265 ; 
Ид., Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994.

17 Неписмени певач усмене народне хронике зна да Марко није био на Косову 
али не зна да у боју 1389. није било угарског учешћа. Анахронизам који 
потиче од преклапања сећања на две велике битке, од 1389. и 1448, В. 
Богишић, Народне пјесме из старијих највише приморских записа. С 
расправом о ‘бугарштицама’ и с рјечником, Гласник СУД, књ. Х, Биоград 
1878, 430 стр. Репринт ЛИО Горњи Милановац 2003. Ерлангенски рукопис. 
Зборник старих српскохрватских народних песама, приредили Р. Меденица, 
Д. Аранитовић, Универзитетска ријеч, Никшић 1987, 428 стр. 

18 У сто ти ни пе са ма и де се ти ни хиxада сти хо ва о Мар ку (као у збир ци, М. лу
кић, И. Здравковић, Ан то ло ги ја на род них пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, Бе-
о град 1996, 559 стр.), ина че си ну кра ља Ву ка ши на (по ги ну лом 1371. у ка-
та стро фал ном по ра зу ње го ве вој ске на Ма ри ци), ли ку чи је еп ске раз ме ре 
уве ли ко пре ва зи ла зе срп ски кул тур ни и је зич ки про стор, ниг де не ма по ме на 
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погин уо  не н а Косов у  него у  ве ликом к рс ташком пор азу код 
Вар не 1444. Т ак о је  и издај а  Ву ка Бран ков ића у  народно ј 
 пе сми зн аме нитог К осо вског  ци клуса,  могући  а малгам  ње-
го вог повл ач ења са боји шта 1389.,  када  је битка  би ла већ 
 на из глед доби ј ен а, с а  неучест вовањем  Ђ ур ђа Бран ковића у 
би ци  1448.  го ди не. Сав рем ени ис то ријск и  извори  наиме  не  
дају п от врду  о издај и  Ву ка Бранков ића, ак о ништа друго јер 
је он  ос та о у  неприј ат ељ ским одн ос има с Т урцима  и  после 
к осовске битке.19

 По свом е тос у и ист ори јс ки м посл еди цама, К осовска 
 би тка је  д уб око о бел ежи ла кол ек тивно  памћењ е Срба .20 
 Епска поезија ј е у свом  духу  и  фо рм и суб ли мирала са држај 
 и  смисао Косова  13 89 . Осм ишљава ње ин аче ниј е бил о стра-
но  духу  времена  када  се  б итка догодил а јер је  Е рн ест Ка-
нторовиц п исао о Ев ропи XIV ве ка ка о о д обу  када на стаје 
спре мно ст  на ко лективну жр тв у за отаџбину.21 То што је 
он о  што с е н азива К ос овским  завет ом  еп ск и субли ми рано 
 у о бли ку јев ан ђе љске па ра леле:  к нежева веч ера к ао  Тајна  
в ечера , издај а  Ву ка Бранко ви ћа ка о  Јудина  из даја,  кнежева 
жр тва  као  Христов а жртв а,  јесте јед инствен  при ме р осми-
шља вањ а  колек тивног п а мћ ења св ој ствен  по езији  н ај вишег  
до мет а.  Поезиј и  патрија рх алног на род а   про жетим ист-
овремено  хришћан ским и епс ким ет ос ом у че му је и ње на  
на јвећа в реднос т  и  ор игина лно ст која  пр евазилази локални 
и етни чки о квир.

О на  је, о сим тога, то ком  време на би ла основ  заветне 
и деје којо м  је наро д оста вши  б ез  држав е  и њених инстит-
уци ја од ржава о  свест  о потреб и њене об но ве. Нешто слич-
но као Ме гали И деа код  Грка за време  тур ског ро пства, као  

као уче сни ка ко сов ске бит ке ко ја је нај ва жни ји до га ђај усме не на род не хро-
ни ке. Р. Са мар џић, Усме на на род на хро ни ка, Но ви Сад 1978, стр. 124-130..

19 Исто ри о гра фи ја о ко сов ској бит ци је да ла обим ну би бли о гра фи ју иако она 
ни је мо гла да ти од го во ре на број на пи та ња: Ко сов ска бит ка у исто ри о гра фи-
ји (уред ник С. Ћир ко вић), Бе о град 1990, 119 стр.; B. Bo jo viћ, «La vi si on  de la 
b at aille de Kos ovo  d a ns l ’histor iographie s erb e et yougo sl ave», in KO SO VO : Les 
Annales de l’Autre Islam , ERIS M, INAL CO, Pa ris 2000, p. 23-36.

20  Олга ЗИРОЈЕВИЋ, „Косово у колективном памћењу”, у: Небојша ПОПОВ 
(ур.), Српска страна рата, I део, 2. издање, Б92, Београд 2002. 

21 Као што се мо же ви де ти из збор ни ка ње го вих ра до ва из те обла сти ко ји је 
об ја вљен под на сло вом E. Kan to rov wicz, Mo u rir po ur la pa trie - Pro Pa tria 
mo ri, PUF, Pa ris 1984, 141 str.
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и  касније. 22 На род б ез Др жаве не мо же  више  бити с убјект 
историје. Т акав н аро д, као  ш то су  били б алканс ки  н ар оди то-
ком т урске  доминације, м оже  бити са мо  објек т исто ријск их 
пр оц еса. Нар од кој и нема  Држ аву не  м оже  имати  истор ијску  
одгов о рн ост ка ко  каже Јешуа Леиб овиц, м ислећи п ри т ом у 
п рвом р еду на ј еврејски н ар од  к оји је током  два  милен иј ум а 
био бе з државн е творе ви не.23

Ид еје те врсте  све доче  о т ом е да ј е  друштвен а  зај едница 
с та рија и пр етежн ија о д  Државе. Да ниј е  само  Држава  оно 
што формир а н ар од , него  да је то  интеракција  у к ојој  је 
 на род ка о друштв ен а заје дн ица тв орац и  носи лац  Д ржаве. 
 Нар од може пос то јати и  опстати и б ез  Др жаве,  макар и б ез  
истакнуте  улог е  у истори ји, а ли  за то Држа ва  не може п ос-
тојати и о пст ати  без н арода, без  за је дничке  св ес ти и осм иш-
љеност и п остојањ а и трајањ а.

 Косов ска  би тка као  о косни ца зај ед ничко г памћењ а 
 није т рајала  са мо у предању ср пс ког на рода. Она је ос тавила  
с нажан т ра г  и  у  првим  делим а ист ориог рафиј е Ново г В ека 
кој а  нису могла  настати  у Србији под т урском  влашћу . Т о је 
у п рв ом ред у „ Кра љевство  Сл ов ена”  дубров ач ко г исто ри-
чара Мавра Ор бинија (Пе за ро  1601), 24  к оји т ом  знаменит ом 
до гађају  по кл ања не малу  пажњу  сведоче ћ и на  тај нач ин  како 
о в еома  живом п редању два века  после б итке, к ао  и о свести  
о  ширем з на ча ју тог  историјс ког дог ађ ај а.

Ка да  је војска Кр аљевине  Ср бије 19 12, у Пр во м 
 балка нс ком рат у,  о слободил а  Косово и  Метох ију о д Т ура ка, 
стра ни  в ој ни по сматрачи  су забе ле жили к ак о  су српски во јн-

22 К. димарас, О Ве ли кој Иде ји (на грч ком), Ати на 1970; Елен Ар ве лер, По-
ли тич ка иде о ло ги ја ви зан тиј ског цар ства, (пре вод Б. Бо јо вић, пред го вор Љ. 
Мак си мо вић, „Фи лип Ви шњић”- Бе о град 1988); на слов ори ги на ла: Hélène 
Ahr we i ler, L’idéolo gie po li ti que de l’Em pi re byzan tin, Pa ris 1975, стр. 107-114; 
D. M. Ni col, The Im mor tal Em pe ror: The Li fe and Le gend of Con stan ti ne Pa la i o
lo gos, Last Em pe ror of the Ro mans, Can to edi tion, 1992. ht t p  :  / / www.greece.org/
romiosini/fall.html.

23 Y. Le i bo witz, Ју де и зам, је вреј ски на род и Др жа ва Изра ел (на хе бреј ском), ed. 
Scho ken, Je ru sa lim, 1979; Id., Ju daïsme, pe u ple ju if et Etat d’Israël, trad. fr. G. 
Roth, éd. J.-C. Lattès, Pa ris 1985. О ју де и зму ви де ти још: С. Санд, Ка да и ка ко 
је је вреј ски на род из ми шљен (на хе бреј ском), ed. Ri e sling, Je ru sa lim 2008.

24 Ma u ro Or bi ni, Il reg no de gli Sla vi (re print : München 1985); Ma vro orBiNi, Кра-
љев ство Сло ве на, Бе о град 1968. Ор би ни је ва исто ри ја, пре ве де на на ру ски: 
Исто ри о гра фи ја… на ро да Сла вјан ско га, и об ја вље на 1722. у Пе тро гра ду, из-
вр ши ла је зна тан ути цај на ру ску исто ри о гра фи ју. 
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ици с ту пајући н а  тле Кос ов а падали на к олена  и  љубили  за 
њих  с ве ту  косовску земљу. За бележили  су и т о  да је тада у  
српском  н ароду  и  код с рп ск их војник а влад ало вер овање да  
во јска к оја  пљачк а и  з лостављ а цивилно с та новништв о губи 
рат.25 Срби ја  је тад а,  као што  је позна то, доб ила три  рата з а 
р едом, Први и  Други б алкански, као  и  Први светски  рат. 

На  Косову  је  в ећ тада  албанс ко  становн иштво б ило 
у ве ћини од не шт о преко  50  посто . Та ве ћин а је нас тал а 
после Бер линског  ко нгрес а  1878.  када  је  Србиј а добила  своје 
с адашње ј уж не облас ти  и када  ј е избила  н а садашњ у  гр аницу 
с а К осовом и  Метохи јо м. Ал ба нци из ј ужних  д елова Србије  
с у  та да почел и  да се п ре се љавају  на Косово и Мето хију, које  
је још  увек било под т урс ко м вла шћу, ј ер као м услимани  нис-
у хтели  д а жив е  у хришћанској  држави Ср бији. У  ис то  време 
 се  српско  с та новништво К осова и  Мето хи је у с ве  в ећем бр ој у 
поч ел о исељав ати  у Срби ју  бежећ и  од  а лбанског  н ас иља. Нас-
ељ авање и з  Ал баниј е  на Косово  и Мето хију п очиње од  крај а 
с ред њег века  и  траје  непреки дн о  од почет ка  турске в ладав-
и не. У  почетку је б ил о веом а с по ро јер је већ ина ст ановни-
штва ове  области  била с рпска , п реко  90  посто. Кад а Албан ци 
почињу  у  све већем броју да  прелазе  на Ислам,  о д  кр аја XVI 
 ве ка , то насељавање с е п ој ачава  јер они  као мусл им ан и  им ају 
у  Т урској п ри вилегован и  по ложај  у од носу на  по др еђено хри-
шћ анско  с танов ништво.  Сл ед ећ и велик и т алас ис ла ми за ције 
и а лб анског  на се љавања на Косову  и Мето хиј и,  као  и на р уб-
ним по дру чјима јуж не Срб иј е,  наст уп ио је   после  поменуте 
В ели ке сео бе  С рб а 169 0. Алба нск о насеља вањ е после  Б ер-
линског конгреса  пр етходи ло  ј е оно м  из времена окупације 
С рбије  (1916-1 918), з а време  П рв ог светск ог рат а и наро чито 
за  врем е Другог  св етс ког рат а  када је ит ал ијански  о ку патор 
 де о Косов а и Мет охи је прип ој ио  свој ој  ефеме рн ој  творе ви ни  
Вели ко ј Алб анији .  Де сетине  х иљада Срба  насеље них и змеђу 
дв а свет ск а  рата та да  су  б или прот ер ани и д еп ор товани  с а 
 Косо ва и М етохиј е.  Кому ни сти чк е власти  Т итове Ју гославије 
с у з ак оном  апр ила 1945. з абранил е  по вр атак тих  с рпски х 
 насељеника  на њихова огњиш та . Од тад а  па  св е  до  дана шњег 

25 В. Чај ка но вић, “Мо ти ви пр ве ар на ут ске пе сме о бо ју на Ко со ву”, Ар хив за 
ар ба на ку ста ри ну, I (1926), стр. 75 ; А. Шмаус, “Ко со во у на род ној пе сми 
му сли ма на  (Срп ска и ар на ут ска пе сма о Ко со ву)”, При ло зи про у ча ва њу на-
род не по е зи је, V 1-2 (1938), стр. 102-121.
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вр ем ен а  исеља ва ње  Срба и  на сељав ање Ал бан ац а практ ично 
ниј е прес та јало.26  Так о је  то ко м веко ва радик алн о измење-
на  верск а и  е тничка  струк ту ра стано вништва дел а Срб ије 
н а ком е  је од X III ве ка  бил о  седиште  Српске  па тр ијаршије  
у  П ећи,  н ајста ри је и н ајд уг отрајн иј е се диште  поглав ара 
Православне  српске Цр кве. Од  с вих срп ск их  облас ти, К ос-
ово и  Ме тохиј а и мају д ал еко  највећ у г устину п ра вослав ни х 
цркв ен их  устано ва , цркав а,  м анастир а (Дечан а, Гра чан иц е, 
Бањ ск е,  С ветих  А рхангел а,  Богороди це Љев ишке, Дев ич а, 
 и многи д руг их ),  н ајважни ји х  и најд рагоцен иј их спом ени ка  
српске к ултуре и  духовн ост и од ко јих  су н ек и у вршћени у 
ба штину човечанст ва  од стр ан е  УНЕСK О- а.

Косов о и  Метох ија н ик ад а  у про шло сти н ис у  сачи њав али 
зас еб ну  админис тра тивну  а  поготово  не др жавну ц ел ин у. 
У в реме т урске вл ада вине је дно време  ј е постоја о  Са нџак 
са седишт ем  у  В учитрну,27  ал и се  те ритор иј а  те ад минист-
ративн е јед ини це  већим д ел ом није  по кл апала  с а садаш њи м 
 гра ни цама К ос ова.  Нај радикалн иј а пром ена  е тничке стр ук-
туре ст ан ов ништв а  на Косову и  Мето хији де сила с е за сра-
зм ер но кр ат ко  врем е  од некол ико десе тина  го ди на,  управо  у 
време  к ому ни стичке власт и у Југо сл авији.  У  то  време  је  Косо-
во  и Метох ија и  до би ло д ана шње, н ајпре  ад мин истра ти вн е, 
з ати м поли ти чко-адм инистра ти вн е границе и пу ну ау тон-
омију ,  св е д ок ниј е п ос тало м еђународн и п ротектора т  ко ји је 
 пр оглаш ен за независ ну  државу  коју  су већ п ризнале  многе 
з ем ље у с вету. Ос тац и  остатака срп ско г ста но вништва,  као 
етнич ка  м ањина  од неки х  10  пр оцената , д ан ас прежи вљавају 
у  енкла ва ма уз  мањ е или  в иш е е фикасну  заштиту међун-
ародних с на га  КФОР-а  и  УНМИК- а.  Мо на хиње  и монаси 
у  ма на стирима  жи ве  као  у  логори ма  -  заштић ени висок им  

26 То ком 45-го ди шње вла да ви не ал бан ско-ју го сло вен ске на ци о нал ко му ни-
стич ке пар то кра ти је (1945-1989/90) са Ко со ва и Ме то хи је се уза стоп но ви ше 
од 250.000 Ср ба и Цр но го ра ца (…) ко ји је про у зро ко вао ко ре ни те ет но на ци о-
нал не про ме не”. За то вре ме, са мо “од 1961 до 1981 го ди не број де кла ри са них 
Ал ба на ца се по ве ћао од 646.605, на 1.226.736, што зна чи ап со лут но по ве ћа-
ње од 580.131, а ре ла тив но 89,7%. Удео Ал ба на ца у укуп ном ста нов ни штву 
По кра ји не из но сио је 1961. 67,1%, а 1981. 77;4%” : М. радовановић, Ет нич ки 
и де мо граф ски про це си на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град 2004, стр. 383, 386, 
377-393.

27 При зрен је за то вре ме био се ди ште дру гог сан џа ка, део Ме то хи је је при па-
дао Ду ка ђин ском, док је се вер ни део Ко со ва при па дао Бо сан ском сан џа ку, 
cf. Б. Бојовић, Исто ри ја и ес ха тон, Па риз-Вр њач ка Ба ња 2008, стр. 140-141.
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зидовим а и  г устим  оград ама од б одљ икаве жице. М ањ е је 
п ознат о да о ве  оруж ане снаге че ст о морају  виш е да се  ст ар-
ају о  сопствен ој  бе збедно сти  него о  безбедн ост и  цивилног  
ср пског ст ан овништва. До вољно ј е видет и  као у  р атном 
стању  утврђе не  логоре  К ФО Р-а широм Косова  и  Метохије 
д а би се  у  пр олазу  у то могл о  осведоч ити. Т еш ко је в идети 
с личне призоре  у  Босн и,  земљ и где ј е  четири го ди не беснео  
крвав и  ра т  из међу  три  е тно-конф есионал не  з аједниц е,  и 
поре д  пр оду женог п рисуства ме ђународ них  снага у  тој земљ-
и.  Етнички  ап артх еј д и н ас иље су  св ак одневн иц а  Косова и  
Метохиј е, чиње ница з а  коју с у НАТО и  њене  члан иц е у зели 
на  себе пуну  по литичк у,  пр авну и и сториј ск у  о дго ворно ст .

Етн о-к онфесио на лни сукоби по сто је  и го тово ув-
ек су постојал и  широм  све та . Они  су  најчеш ће  пос ледица 
 разлике у  д емогр афс ком расту  и  проме ни  ет нич ких стру-
ктура становниш тава.28 Н игде  се у о во м веку не  врши так-
во наси ље, ап ар тхејд и  из гон је дн ог наро да са њ ег ових ог-
њишта, њива, г робаља,  нигде  се до т е мере н е к рше људс ка 
прав а по етн ичкој ос но ви, нигде  се  тако  не  затире  и  не негира  
ку лтурна , д уховна  и ист оријс ка  баштина,  ниг де  тако ц ини-
чно н е  т ри ју мфује агре си вни  национа лиз ам , уз од говорн-
ос т најмоћн иј ег војног сав еза у  ис ториј и. Ако  ј е  та ква на јава 
новог миле ни јума,  мало  б и  се ко  тр еб ало  томе  ра до вати.

Међун ар одна з аједн ица и њен  једини в ојни с ав ез не мог у 
 при  томе снос ити  с ву од го во рност  за посл ед ице п ол итике к ој а 
 је довела  Косово и  Ме то хију до  с тања без  п реседан а у нови јој 
историји Е вр опе и Света. Т ај део  Ср бије  би о је у њ ен ом састав у 
гото во 90  годи на, од  че га  пре ко пола  века у  комуни ст ичк ој 
 власти и  њ ен им  демок ра ту рским проду же цима. Ч ињ еница 
да  ј е ман аст ир Дечани о д  УНМИК А п оврати о  7 00  х ек та ра 

28 S. P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, 
Fo re ign Af fa irs, 1993; Id., “The West Unic not Uni ver sal”, Fo re ign Af fa irs, No-
vem bar-De cem bar 1996 (USA), str. 28-46. Хун тинг тон се ин спи ри ше де лом F. 
Braudel, Gram ma i re des ci vi li sa ti ons, Pa ris 1987. У бал кан ским ра то ви ма 90-
тих го ди на про шлог ве ка Хaнтингтон је ви део нај бо љи до каз сво јих те о ри ја. 
Да би се из бе гли кон флик ти те вр сте, он је упо зо ра вао о опа сно сти од угро-
жа ва ња гра ни ца из ме ђу ве ли ких ци ви ли за циј ских си сте ма. О Ал бан ци ма 
иден ти те ту и ма њи на ма на Ко со ву, cf. G. duijziNgs, Re li gion and the Po li tics 
of Iden tity in Ko so vo, Lon don 2000, str. 211-243; Id., ”Re li gion and the po li tics of 
‘Al ba ni a nism’. Na im Frashëri’s Bek tas hi wri tings», in: Step ha nie schwaNdNer-si
evers & B. J. Fischer (eds.), Al ba nian Iden ti ti es: Myths, Nar ra ti ves and Po li tics. 
Lon don 2002, Hurst, str. 60-69.
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земљиш та на ци он ализовано г у време ком унизм а  (сл ично к ао 
јо ш нек и мана сти ри ) које н иј е могао по вратити  од Ср биј е, 
већ  с амо по с еби  довољ но  у ка зу је на  ка рактер  Милошев ић-
евог  режима .  По зна и недослед на транз иција  ДОС -а је тем а 
 за  себе. Дово љн о је  подс етити  да је С рбија  последња  земља 
 Ев ропе  кој а  јо ш није  спрове ла ре ституц иј у,  н ег о и д а ље  врши 
 прив ат изацију од узети х  не крет нина о д  стране комун истичк-
ог  режи ма. То  је да кле Д ржава кој а  и даље  в иш е држ и  до  
о чувања  „текови на  револу циј е” нег о  до заштите прива тне  
своји не  шт о је, уз заш тит у  безбедно с ти свог  с тан овништ ва, 
одуве к  најва жн ија сврха  и  фун кц иј а Држа ве  као н ајразв ије-
ни јег об ли ка  људске заје дниц е. Чињ ен ица да  с е сразм ерн о 
највеће  п ромене  у  ет ничкој с трукту ри  становн иштва , чија  
б езбедн ост  н ије би ла  е фикасно  заштићена,  д еш ава ју упр ав-
о  у том полувековном  пе риоду,  к ао и да  је пр ив атна с војина 
 ос тала на јв ећим д ел ом отуђе на , нај бо ље св едочи о пр ироди 
 Државе ко ј а  је  и  д аље једна  од нај из олова нијих  у Европи. 
 Др жаве к оја д ан ас  им а најма њу  стопу  и нвестици ја, најн иж и 
 квалитет  ср едњ ег обра зо вања н а конт ине нту, на јмању стоп у 
 економс ко г раста на  Балка ну и налаз и се у  са мо м врху р анг 
ли сте  корупц ије  у  свет у, систе мс ке  корупци је  како је на зивај у 
с тру чњаци, ш то з начи  си ст ематс ко г кон фл икта инт ереса из-
међ у Држав е  и друшт ва,  држав не фун кциј е и доскора  зв ане 
дру шт вене - у  с тварно ст и о ту ђене - свој ине. Ј угосла вија  је  не 
та ко давно  и ма ла  хиљаде  фирми  и експозитура у ин остран-
ст ву , све су  те  фирме  пр елазиле  у п ри ватно вла сни штво, иск-
љу чив о по пар ти јс ки м  и полицијс ким к ритериј ум им а. Ни  
м ного веће и  богатије  Државе  не  би  могле  б ез те шк их по-
следиц а  по днети т ол ики одл ив  к ап ит ала и  добара. П риват-
изација к ој а је у  т оку дужи  низ годи на  највећ им се дело м 
спров од и  у дело  по  сл ичним  пр ави ли м а.

Прис ту па њем интег рац ио ни м  процеси ма,  ЕУ ин ст-
итуцијама,  слобод но ј т рж ишној и другој к онкуренц иј и,  о ва  
би се вр ст а  „приватиза ције”  и  отим ачине о д с тр ане п арт-
ократске олигар хи је  сузбила  ако не  и  пр екинул а.  Т о  ниј е у 
и нт ересу при вилеги ја лне Држа ве на д кој ом  м онопол  и даље  
држи не кадаш ња „ нова к ла са ”  и њени  д ос ледно о богаћу јући 
про фитери. Гор ња кл аса, с редње ве ћ одавно нема ,  ко ја је  
некад  у  свом ин те ресу м уд ро  ћ ут ала о  у брзано ј а лбанизаци-
ји  Косова, касн иј е  се о тимала  о  в ла ст популистич ко м дема-
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го гијом , да би  потоњ а п рев ара б ил а  у  з на ку на ст ављања 
самоизол ац ије  С рбије . Да је СР Југо сл авија по че в од 2 000. 
 године озбиљни је прис туп ил а  ев ро-атлан тс ким инс-
титуциј ама и ступил а у НАТО,29  тешк о  да би  до шло до 
 самос талност и Косова и Црне Горе.  Друга  је с тв ар  ш то то 
н иј е с вима о дг ов ара ло у т ако зв аној м еђунаро дној  заједн иц и, 
зато  и  ни је било прев ише охр абривања у  том  смеру . Ст ога 
је  упра во  било по тр еб но имати одлу чну ст рат егију у том 
пр авцу.  Познат о ј е да је  после  па да Берлинског зи да  најчв-
ршћ а,  ако  не  и  ј еди на, гара нци ја тер ит ори ја лног и  државно г 
интегри тета упра во  чл ан ство у НАТО. СР  Ј уг ославија се  у  
 пост- комунист и чком  пер ио ду  нашла  у го тово н еразре шив-
ој двостру кој ом чи  у нутрашње и  сп ољње  из олаци је. Т о 
у битачно врз ино  к ол о саст оји  се од и нт еракци је  двост ра-
ног  а либија: д ом аћа п арт ок ра тија  се  одржава  зах ва љу јућ и 
цинизм у и  д искри ми на тор ним с тан да рдима  међународ не 
заје днице ,  која са свој е  стране  налази  сва  оправд ањ а у са мој 
 анахр он ој  природ и  др ушт ве но -полит ичк ог самор ас пад уј-
ућег сис тема СР  Југослав ије и српско г друштва .  Орвел  не би  
 мо гао да  замисли  т ак о неумо љи в  си стем вл адави не и доми-
нације,  пра ња  мозга, аутиз ма и регрес иј е. За  то  врем е  се с 
разло гом замера  Србима што  ум ес то да у вод е ред и савре-
мене стан да рде у  свом дру шт ву  и  Држави , баве се  одмер ав-
ање м с нага са  б ивш им  југословенским ре публика ма, као и 
 са  остатк ом све та по принцип у  - с ам и  против  свих . Оса мо-
ст аљивањем  Цр не  Го ре  завр ше на  је  дезинте гр ација  Ј угосл-
ав ије. Од ва јање  Ко сов а  задир е  у пита ње интегр итета  Ср би је . 
Ништа не  може г ар ан тов ат и да  је  т име де зинтег рација з ав-
ршена . Зем ља  ко ја   се нала зи  м имо интег ра ци они х,   изложен а 
 је  дезинтег рационим  про це сима. Ев р оп ск е тран све рзале  је 
з аобил азе, п ост аје сив а  зо на мимо  еко номских  и нт ереса и 
разв ој них про је ка та . То  је лог ика пост ко мун ис тичке Евр оп е, 
а Ј угославија ј е н ајбољи п ри мер тог  историј ско г процеса.30 

29 Ма ло је по зна то да је Ју го сла ви ја 50-тих го ди на прак тич но би ла члан НА ТО 
јер је би ла у вој ном са ве зу са Тур ском и Грч ком, чла ни ца ма НА ТО, али та да 
је на тај на чин са мо учвр шћи ва на власт Ти то ве „Но ве кла се”. Спо ра зум о 
вој ној по мо ћи (МDAP) из ме ђу САД и Ју го сла ви је, ко ји је ок то бра 1951. пот-
пи сан у Бе о гра ду тра јао је до 1957. ка да га је Ју го сла ви ја рас ки ну ла, за то 
вре ме  је ис по ру че на по моћ у вред но сти од око 15 ми ли јар ди до ла ра ко ји је 
та да вре део 5-6 пу та ви ше не го да нас, П. симић, Ти то и НА ТО. Успон и пад 
дру ге Ју го сла ви је, Бе о град 2008, стр. 75, 81-91.

30 A. Lynch, R. Lu kic, Euro pe from the Bal kans to the Urals : The De sin te gra tion of 
Yugo sla via and the So vi et Union, Ox ford Uni ver sity Press, 1996, 436 str. ; R. lu
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М ало  ј е познато д а ј е Југо славиј а  у два наврата има ла  пр-
ил ику да у ђе  под најпово љнијим условима  у  ЕЕЗ.  Први пут 
19 74 . год ине , Тит о је ту  понуду одлучно од би о. Други пу т,  
1 990, учин или су то Мило шевић  и  Туђман.  А ко  се Тито в о дг-
овор спец ијалном  из ас ланик у  ЕЕЗ може  образ лагати л оги-
ком хл ад ног рат а и блоко вс ке  по деле у  којо ј  је Југо с лавиј а 
и мала н аизглед веом а  по вољну  улог у,  па  и Т уђмано ву  д уху 
етно це нт ри чног по пулизма и се парати з ма , теш ко  да с е  мо же  
р азумет и  ло гика Милош ев ићево г одб иј ањ а  - „стварање ј аке 
федерациј е” . У то в реме  се ве ћ распа дао и  Сов јетски  Са вез , 
н ешто касни је и Чехос ло вач ка , још  мање ј е у Југосл ав-
ији би ло ус ло ва  з а ствар ањ е  „јаке феде ра ц иј е”, п оготов о не 
у ситуа цији сами пр отив св их . Теш к о  да  је бил о  у  пи тању 
 неупућеност М илошев ића ко ји  је као банкар доста  боравио у 
СА Д,  пре  ће бити  д а  су у  пи та њу нап ре д на ведени  инт ер еси 
па рт ок рат ск е  ол игархиј е.  С ам ореп родуку јуће  и мон оп ол-
ист ичке  кла се  чи ја  полув ек ов на непри ко снове на  влад авина 
је б ац ила Ср бију не ки х сто го д ина уназад . Срби ја је , наиме , 
пре једн ог  ве ка  била  је дна о д  н ајмодернијих  земаља реги она, 
па и  Европ е. Иако ма ла  и агр арн а з емљ а са пр етежно па тр-
ијархалним д руштвом, до некле као  и  већи д ео  Европе  тог 
в ремена , С рбија ј е међу п рвим з емљам а Европ е и Св ета увела  
општ е п раво гл ас а,  агр арну  реформу, парлам ента рни си ст ем 
је би о сразмерно  ра звије н.  Им ала ј е и  з на чајне  не вла дине инс-
титуциј е, заду жб ине и  д руге  сличне  ус та нове. Бе оградски 
 универ зи те т и СА НУ  су  имали  св ојев рсну финансијску 
 са мо св ојнос т јер с у се изра жав али  добрим  де ло м од до бр-
отв орних  фо нда ција - за ду жб ина. Мук о трп но  се отима јући 
од  за остало сти и  т урског на слеђа, ма ла Ср би ја је имал а д а 
 пр еђе в ел ик и  пут  прикљу чива ња  ц ивили зац иј ск им  дости-
гнући ма  мо де рнизације . Прва Југо сл авија 31  се  на шла пре д 

kic, L’ago nie yougo sla ve (19862003). Les EtatsUnis et l’Euro pe fa ce aux gu er
res ba li ka ni qu es, Les Pres ses de l’Uni ver sité La val, 2003, str. 43-144 ; P. de Bois, 
“L’Union européen ne et le na u fra ge de la Yougo sla vie (1991-1995)”, Re la tion in
ter na ti o na le 104, Genève 2000, str. 477-480; Y. Brossard, J. vidal, L’écla te ment 
de la Yougo sla vie de Ti to (19801995), Désintégra tion d’une fédéra tion et gu er res  
in ter et hni qu es, Pa ris 2001, str. 43-50. 

31 А. Митровић, “Питање стварања југословенске државе као међународни 
проблем у рату 1914-1918”, у Стварање Југословенске државе 1918. године, 
Београд 1989, стр. 21-22 ; Љ. ДИМИЋ, Срби и Југославија, Београд 1998; 
Id., Историја српске државности, Београд 2001, 472 стр. ; Id., „Куда и како 
– Митови и знања о историји Југославије”, in The Shared History. Myths and 
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г отово несав ладивим  у ну трашњим и спољ ним  изазов има , 
ипак  је пости гла зн ачајне   усп ех е у борби  проти в з аостало-
сти,  аграрна реф орм а, пр ивр ед ни раст , с табилн е финанси је , 
про св ета. Ни је се ра спа ла изн ут ра ,  него је  на силн о раск ома-
дана од  вишеструко на дмо ћног сп ољн ог  а ли и унутр ашњег  
непријате ља.32  У в реме кад а  је Евр оп а досп ела у н ај дубље 
поно ре  своје  историје,  до  н ајниже  та чк е свог  п о ст ој ања.

Из ол ов ана, г ет ои зована,  пр окажена,  оп тужена и  о су-
ђена, о пљ ач ка на и уцењ ив ан а, осиромаш ен а и об ез љуђена, 
с ве  старије ст ар осне с трукт уре, до к н ајбољ и  млади људи и 
кад ро ви одлаз е у  свет без  н ам ере за по вр ат ком, ун азађ ен а и 
обез на ђе на, фру стр ир ан а  и  ос ујећена,  про ви нцијализова на 
 и обезвређе на , б ез разв ој не  и геополит ичк е  страте гије,  то 
је н епот пуна сли ка  болне  и  неспор не ств ар ности Ср бије и 
њеног наро да из  ко је се  јо ш увек  тешко назире  свитање.33

 Могу  ли увек  са мо  сви друг и бити  ок ри вљиван и за 
овакв у р егресиј у?  М оже  ли ис торијс ки , држ ав отвора н на-
род и зб ећи  п итање сопствене о дг оворност и?  Ако се  у  свеоп-
штој  ап ат иј и, безн ађу ,  дестр уктураци ји  и де п ре сији  мо ж е то  
п ит ањ е заоб ић и  са мооправдавајућ им  оптуж и ва ње м свих и 
 свак ога, с уо чав ањ е са с оп ственом  одговор но шћу једи ни је 
 на чин промен а  на бо ље. 

Ср бија је  у  го то во непр еки дној и нез адрживо ј еконо-
мс кој и свакој  др угој ерозији  ј ош од  почетка  70-ти х год-
ина прошл ог  века .  Није са мо  о на  губила  ратове и  те ритор-

Stereotypes of the Nationalism and Communism in Ex Yugoslavia. Митови и 
стереотипи национализма и комунизма на простору бивсе Југославије, In-
stitute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Центар за историју, 
Демократију и помирење – Нови Сад, Графо маркетинг – Нови Сад, Нови 
Сад 2008, стр. 9-22.

32 В. Тер зић, Слом Кра ље ви не Ју го сла ви је 1941, I-II, Бе о град-Љу бља на-Ти то-
град, 1982, 607 стр. ; Б. С. вукчевић, Иде о ло шки, вјер ски и ет нич ки су ко би у 
Ју го сла ви ји (1941-1945), Под го ри ца 1996, 508 стр., на слов ори ги на ла: Di ver se 
For ces in Yugo sla via 1941-1945, Los An ge les 1990; The Sha red Hi story. The Se
cond World War and Na ti o nal Qu e sti on in Ex Yugo sla via, In sti tu te for Hi sto ri cal 
Ju sti ce and Re con ci li a tion – Sal zburg, Цен тар за исто ри ју, Де мо кра ти ју и по-
ми ре ње – Но ви Сад, Гра фо мар ке тинг – Но ви Сад, Се ви ља, Но ви Сад 2008, 
159 стр.

33 Bet we en Auto ri ta ri nism and De moc racy. Ser bia, Mon te ne gro, Cro a tia, Vol. I, In
sti tu ti o nal Fra me work, Ed. Dra gi ca Vu ja di no vić, L. Ve ljak, V. Go a ti, V. Pa vi će-
vić, CE DET, Be o grad-Pod go ri ca-Za greb 2003, 399 str. ; З. Ми ја то вић, Опе ло за 
др жав ну тај ну. Све до че ње из вр ха др жав не без бед но сти, Pha ros, Бе о град 
2004, 400 стр.
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ије , људск е и природне  ре сурсе. „Мудр ос т је у  по разу  а н е у 
по бед и”, говори  јапанс ка  пословица.  Ко не ма хра брости да 
призн а пораз  л ишен ј е  те  не мале пр еднос ти по раж ених,  ал и 
тиме  ни је пош теђ ен  пораза  и њег ових п ос ледица. 

С рп ски на ро д Косова  и Мет охије  нај већа је  да нас ж рт-
ва  погр еш не, б ез умне по литик е  њег ове Држа ве и њ ене по-
литичк е и  сваке др уг е  елите. Р езултат т е поли тике  је не ких 
50  посто Ср ба  који данас живе в ан  Срби је. Д а ли ј е то мора ло 
 тако би ти? К ак ва је будућност са ме Срби је? Има  л и о на снаге 
и  воље д а зауст ав и свој процес  опште  ер озије?  Ш та  је уопште 
могуће  промен ити ако су увек други к риви з а све?  Да  ли ј е 
љ уд ско биће и његов а заједниц а  објект или  субјек т  истор иј е? 
Шта значи с лобода избо ра ? Или је  ла кш е све с хватит и  ка о 
 позор иште сенк и, одуста ју ћи тим е о д права  на слободу?

Ко со вск а  битка 138 9.  је вековим а није б ила сл ављење  
п ораза как о  се то  некад п огрешно  ту мачи, напрот ив  она је 
била подстиц ај и  на дахнућ е  за  н ов а прег н ућа , стварањ е,  на 
б орбу з а  победу ча ст и над б ешчашће м, над е над безн ађ ем , 
вер е над  маловерје м, храброс т и н ад апат ијо м.  Тако  је била 
д оживљ авана и с хв аћ ена, ка о подстиц ај и иза зов  живот а и 
исто рије, мира и  р ата, с тварањ а и разарања,  у којима  се  д о 
 успеха  до лази пре ваз илажењ ем  неуспеха, до побе де по сле  
п ораза,  д о радос ти  преко и  по сле туге , д о  васкрсе ња  кога не-
ма без см рти,  до  п реумљењ а и испр ав љања ко јих не м ож е 
 бити  без покајања. Сто га и у  духу те  и зворне  е тике и епике 
 је Вук К араџић могао рећи, н а свој на чи н је сажимајући: 
„Радите и пјевајте једнако, па ће те се тако душманима 
најбоље осветити и највећма их посрамити”. Косово је било 
и остало показатељ српске историје, време ће показати хоће 
ли оно то и даље остати.
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Bosko Bojovic

HISTORY AND REMEMBERANCE 

Summary

The Battle of Kosovo has left a deepest trace in the collec
tive memory of Serbs. The death of both rulers on the battle field 
has left a strong impact on their contemporaries on both sides of 
the field. The Kosovo Battle has not been a centuries long cel
ebration of defeat, as goes an incorrect occasional interpretation 
of it. On the contrary, it has been an encouragement and inspi
ration for the battle for the victory of the honor over dishonor, 
the victory of the hope over hopelessness, the faith over flatness 
and the courage over apathy. That is the way how it has been ex
perienced and comprehended – as the encouragement and chal
lenge of life and history, peace and war, creation and destroying, 
through which one came to achieve success by overcoming fail
ure; victory by overcoming defeat; happiness after sadness and 
by overcoming sadness; resurrection that could not be possible 
without death, rethinking and correction that could not be pos
sible without repentance. Kosovo has been and has stayed the key 
point in Serbian history. Time will tell whether it will stay that 
way.
Key Words: Serbia, Kosovo and Metohia, Kosovo battle, Kosovo 

myth, Kosovo epic, Kosovo victim, Serbs, Albanians
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Саша Гајић*

ИЗМЕЂУ ЦАРСТВА „ЗЕМАЉСКОГА“ 
И „НЕБЕСКОГА“1 

Резиме

Рад проучава процесе и дешавања у Србији након 
кулминације косовске кризе у кључу „косовског завета” 
односно „косовског мита”. Указујући на његове погрешне 
интерпретације у односу на изворно хришћанско значење о 
опредељењу „између земаљског и небеског”, као и историјски 
значај и животни утицај не само на идентитет већ и за 
сва преломна опредељивања у историји српског народа, у 
раду се надаље садашња ситуација у Србији посматра кроз 
призму “косовског завета”, како у јавнополитичкој, тако 
и приватној сфери, у којима се одиграва „свакидашњица 
избора између небеског и земаљског”.
Кључне речи: Косово, косовски мит, земаљско и небеско, 

хришћанство, српски идентитет
Кулминација кризе која је започела у 17. фебруара 2008. 

године самовољним проглашењем независности Косова и 
противправним признавањем овог дела Србије за „самосталну 
државу” од стране једног броја држава, поново је животе 
свих грађана Србије, хтели то они себи да признају или не, 
ставила пред нове изборе кога су донела косовска искушења. 

* Институт за европске студије, Београд

1  Овај рад је урађен у оквиру пројекта 149026 кога финансира Министарство 
за науку и технолошки развој
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Опредељивање спрам очигледне неправде и насиља, избор 
између морала и кукавичлука, достојанства и повиновања 
сили, бирања тежег пута или кретања линијом мањег отпора, 
са свим ризицима које ово опредељење доноси, довело је до 
новог заплета на унутрашњој и спољнополитичкој сцени, 
узроковало пад тадашње српске владе, расписивање избора 
и формирање њеног наследника у јулу исте године. Иза свих 
ових догађаја, као њихова тек једва видљива потка, у старом-
новом издању, пред грађане Србије је поново стављено Косово 
и „косовски мит” опредељивања између царства „небескога“ 
или „земаљскога“. 

Осам пуних година, још од времена рушења 
Милошевићевог „старог режима”, Србија се својски трудила 
да се уклања испред тог избора. Покушавала је да чини 
разне компромисе, да прихвати и стварну и преувеличану 
одговорност и кривицу, да се повинује притисцима јачих 
и, у извесној мери, да се одрекне сопствених интереса 
не би ли задовољила туђе и тако, макар понижена и 
осакаћена, добила жељени предах за опоравак и право на 
бољу будућност ултимативно виђену у придруживању 
ономе што се сматрало да представља „живот као сав 
нормалан свет”. Али, уместо иоле фер третмана и сарадње 
- стизала су само нова условљавања, стална понижења, а 
свака помоћ (са или без наводника) плаћана је прескупо 
– дивљачком приватизацијом, политичким притисцима, 
двоструким аршинима, девастацијом већ знатно урушеног 
институционалног поретка, бескрајним списком нових 
захтева... На крају је, јер се од тога, како се сада види, није 
могло побећи, стигло и Косово – а са њиме и старо питање: 
„Коме ћеш се царству приволети?“. 

Интерпретације “косовског мита” 

Само је интелектуално и емотивно отупеле особе из-
ненадило ово реално, крајње животно враћање „косовског 
мита“у политичку и егзистенцијалну стварност савремене 
Србије. Поред тога што је „косовски мит“ у ближој прошло-
сти употребљаван и злоупотребљаван, некад из незнања, а 
некад из манипулативних разлога у дневно-политичким 
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размирицама,2 а с друге стране порицан и исмеван као не-
што „ирационално, мрачно и антимодерно“, показало се не 
само да је „косовски мит“, у смислу његовог деловања на оне 
који у њега верују, „жив“, већ да се кроз сам друштвени и по-
литички живот он поново пројавио наспрам свих нас у вео-
ма очигледном виду, без обзира како се према њему односи-
ли. Наше опредељивање према њему, укључујући узмицање, 
порицање, а код неких и супротстављање, само потврђује 
његову непобитну животност и значај - можда баш највише 
у случају оних који га потпуно негирају и сматрају нечим 
„глупим и бесмисленим“, што служи само сврси дневно-
политичке манипулације партијских структура и њима под-
ложних бирача, чекајући Годоа „боље будућности“ који ни-
како да стигне. 

Суноврат српске државе и политике током деведесетих 
година прошлог века, уз злоупотребе Косова и „косовског 
мита“у (псеудо)патриотске сврхе, пратило је и, њему насупрот, 
злонамерно реинтерпетирање по коме он представља позив 
на крвопролиће, инаџијско саможртвовање, глорификацију 
смрти,3 страдања и пораза.4 Лажно се представљало како 
је вредновање оног „небескога“ шовинистичко самољубље 
и „колективно некрофилно лудило“, док је опредељивање 
за „земаљско“ пут рационалног компромиса, толеранције и 
сарадње. 

Угурана у антагонизирајуће шаблоне „митског-као-
ирационалног” насупрот “модерном-као-рационалном”, про-
пагандна покушавања деконструкције „косовског мита” уз 
помоћ „пробраних” верзија антрополошких и психолошких 
учења што у миту виде само или пре свега „изразе колек-
тивног несвесног” (Фројд), еволутивну фазу људске свести и 
“степен у процесу хуманизације” (Касирер) који садржи пре 
свега фантастично и неистинито, и заправо – лажно, а “ које 

2 Видети Павловић Зоран, Косовски завет и његове злоупотребе, Православље, 
Београд, бр. 1013

3 Као пример „танатолошког”, површног приступа и крајњег неразумевања 
суштине онога што назива „косовским митом”, уз пропратну ритуалну 
сумњичаву запитаност и релативизацију својствену атеистичкој 
антропологији, видети Бандић Душан, Царство земаљско и царство 
небеско, Библиотека 20. век, Београд, 2008, стр. 227-238.

4 Видети начин приказивања „косовског мита” унутар историјата српско-
албанских односа на Косову и Метохији у књизи Џуда Тима, Косово – рат и 
освета, Б 92, Београд, 2002
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нам у најбољем случају говоре о друштвима у којима су на-
стали и њиховом начину функционисања”,5 покушала је да 
представи Србе и српску историју као заробљеника заоста-
ле “митске свести”, самообмане и лажи, а своју „деконструк-
тивну делатност”, у ствари, непорециви аутошовинистички 
пропагандизам у служби колаборације и неоколонијалног ва-
залства - као еманципацију од „тираније мита” и борбу про-
тив митоманије у правцу рационалног и трезвеног. При томе 
се превиђало да „способност рационализације није обавез-
но и способност демитологизације… чином деконструкције 
једног мита често (или готово увек) аутоматски вршимо 
коструисање другог.”6

Пренебрегнувши да је мит усмени преноситељ мо-
ралних кодова традиције и носилац целог „културног ком-
плекса” којим се формира „когнитивна мапа људског ума” 
чија је веродостојност пре свега у моралној поуци а мање у 
дословној „позитивистичкој” тачности догађаја које преноси, 
заговорници деконструкције “косовског мита” фрагментар-
но су, зарад сопствене злоупотребе, искористили Касиреро-
во полазиште „како не одређује историја митологију једног 
народа, већ обратно, митологија одређује његову историју, 
или, штавише, митологија не одређује, него сама јесте суд-
бина тог народа, коб која га је од почетка задесила”7 како би 
створили своју митологији „заробљеништва српског народа 
ирационалном митоманијом”.

Према овој „деконструктивистичкој парамитоманији” 
измишљена је потпуно нова интерпретација “косовског 
мита”. Минимизирајући морално-хришћанске димензије 
„косовског мита” („косовски завет”) на уштрб „паганско”- 
народних видова његовог „уобичајавања” као и историјски 
значај саме Косовске битке (на рачун значаја пораза 1371. го-
дине на Марици као историјски „пресуднијег”) постмодер-
на псеудомитоманија под образином “савремене научности” 
устврдила је да је “косовски мит” заправо “политички мит”, 

5 Levi Stross Claude, The Naked Man: Introduction to a Science Mythology, Jona-
than Cape, London, 1971.

6 Недељковић Саша, Мит, религија и национални идентитет: Митологизација 
у Србији у време националне кризе, Етноантрополошки проблеми 1, 2006, 
стр. 155.

7 Касирер Ернст, Филозофија симболичких облика, Књижевна заједница Но-
вог Сада, Нови Сад 1985, том II, стр. 32
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„политички конструкт” модерне српске државе настале у XIX 
веку која је, зарад политичких циљева („Велика Србија”), око 
битке на Косову пољу 1389. и њене епско-народне рецепције 
створила „једну од најгорих најтежих, најнеприхватљивихих 
верзија косовског мита у којој је он сведена на причу о 
страдању, смрти и освети”,8 на којој се заснива модерни иден-
титет српске нације, а која глорификује убијање и погибију, 
„прозводи” поделе на јунаке и издајнике, који се, једном оства-
рен, циклично („вечити повратак истог”) обнавља и реализује 
као статичан, фиксиран и непромењиво задат. Ова „постмо-
дерна митоманизација кроз интерпретацију” сасвим је на 
линији декоструктивистичке постмодерне историографије 
која би све колективне идентитете прогласи конструктима 
модерног роматизма и државне пропаганде у служби реал-
политичких циљева лишених моралних димензија и дубљег 
смисла.9 Заговорницима оваквог интерпретирања Лазарев 
циљ упуштања у битку на Косовом пољу био је само „реал-
политички” (пораз непријатеља и учвршћивање власти) док 
је “христијанизација” историјске битке (опредељење за муче-
ништво, подвиг (Обилић) и издајство (Вук Бранковић)) само 
накнадна глазура народно-паганске перцепције неминовног 
историјског пораза којим се кроз „митологизацију” и после-
дичну диференцијацу на „своје” и „туђине/завојеваче” чува 
етничка посебност и обичајност.

Током две деценије дугог “деконструктивистичког-
демитилогизујућег” покушаја фалсификоване су и саме 
историјске чињенице и народно предање. Оновремени „ко-
совски избор“, наиме, није био избор између сукоба и 
страдања, с једне, и компромиса и сарадње, с друге стра-
не. Хребељановићевска Србија је била суочена с инвазијом 
азијске ордије која није тражила компромис, већ покоравање 
голој сили. Предање казује да се кнез Лазар, уочи боја који се 
није могао избећи, нашао пред избором: да ли да се опреде-
ли за „царство земаљско“, на препад удари улогорену турску 

8  Зашто је косовски мит толико присутан у савременој Србији?, (интервју са 
С. Слапшак и И.Чоловићем), Данас, 08.05.2009.

9  Најупечатљиви пример оваквог приступа по питању Срба и Србије у 
савременој историјској науци представља књига Холма Зундхаузена, 
Историја Србије од 19. до 21. века, Цлио, Београд, 2009.
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армију и однесе победу користећи изненађење и лукавство; 
или да се определи за „царство небеско“, исповеди и приче-
сти војску и изађе на „фер“ мегдан надмоћнијем непријатељу 
и пострада „за крст часни и слободу златну“.10 Лазарев избор 
је познат: определио се за „царство небеско“ и на косовском 
пољу је изгинуо цвет ондашње друштвене елите. Турска 
инвазија је била одложена за више деценија, што је потоњој 
српској Деспотовини дало још пола века мање-више слобод-
ног живота, за чије време се на њеном простору одиграла ду-
ховна и културна ренесанса најширих размера. Да се Лазар 
определио за „царство земаљско“ вероватно би била однета 
војничка победа која би за исти период одложила завојевачку 
експанзију – али не би било „косовског завета” и жртве, а по-
раз и окупација би уследили након неког мање драматичног 
сукоба, репризе катастрофе Мрњавчевића на Марици или не-
чега сличног. 

Косовско „небеско“ опредељење се показало ис-
правним, и краткорочно и дугорочно, и реал-политички и 
вредносно-духовно. Краткорочно, држава је добила, упркос 
високој цени, још неколико деценија опстанка, док је, дуго-
рочно, страдање феудалне елите постало не само трајни сим-
бол отпора завојевачима, већ и узорни начин хришћанског 
живљења најширих слојева друштва у мрачним векови-
ма ропства. Без ове жртве најшири друштвени слојеви ни-
када не би могли да се идентификују с феудалном вла-
стелом. На њој је очуван хришћански народни иденти-
тет и обезбеђен опстанак, она се, у временима друштвеног 
назадовања и пада духовности, културе и писмености, у на-
родном памћењу „митологизовала”. Њоме се живело, диса-
ло и мерило сопствено постојање. Јер, у временима ропства, 
пред сваког балканског хришћанина стављан је избор: лак-
ши пут „потурчења“, макар само формалног, зарад отворе-
них „могућности живота и напретка“ који је обезбеђивала 

10 Царе Лазо честито колено/ коме ћеш се приволети Царству?/ Или волиш 
царству небескоме/ или волиш царству земаљскоме?/ Ако волиш царству 
земаљскоме/ седлај коње, притежи колане!/ Витезови сабље припасујте,/ па 
у Турке јуриш учините:/ сва ће турска изгинути војска!/ Ако л’ волиш цар-
ству небескоме,/ а ти сакрој на Косову цркву,/ не води јој темељ од мермера,/ 
већ од чисте свиле и скерлета,/ па причести и нареди војску;/ сва ће твоја из-
гинути војска, ти ћеш кнеже, са њом погинути. Пропаст царства српскога, 
В. Караџић, Српске народне песме, ИИ, Нолит, Београд, 1969, стр. 186-188.
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тада цивилизацијски вискокоразвијена Османска империја, 
која се у својим империјалним „интеграцијама“ протезала на 
три континента, или тврдоглаво опстајање у вери и иденти-
тету својих предака, што је код већине сматрано за нешто не-
упоредиво вредније у личном, фамилијарном и свенародном 
смислу. Други избор је значио и другоразредни статус на 
ивици закона, понижење, а неретко и пут у „самоизолацију“, 
кога су свесно бирали и многи други балкански хришћани 
(Грци, Бугари, Цинцари и Власи) повлачећи се у планинске 
забити и задружни начин живота. Горка судбина оних који су 
пошли лакшим путем и мукотрпан, али достојанствен „пут 
којим се теже иде“, кроз поколења балканских хришћана по-
казали су делековидост и исправност другог избора. Међу 
њима, Срби су кроз делотворност „косовског мита“ имали 
најочигледнији и најреалнији историјски пример-симбол 
свог опстајања у тешким временима. Ношена њиме Србија се, 
након много генерација, изборила за слободу и постепено се 
придружила савременим историјским токовима, показујући 
тако да „косовски мит“ не представља ирационалну сметњу 
животу у модерним условима, већ, напротив, да је он суд-
бински, неизбежно уткан у постојање једног народа, односно 
његових житеља, који се с великом муком борио за своје ме-
сто под сунцем. 

Неки аутори указују да је у својој историјском животу 
“косовски завет” и његов митски израз прошао кроз неколико 
циклуса11 у смислу разлика који су се у његовом разумевању 
јавила: први, „велики циклус”, изворни, који је својом 
хришћанском димензијом жртвеног живљења за „крст час-
ни и слободу златну” представљао образац опстанка и наду у 
ослобођење у вековима ропства, а потом и путоказ процеси-
ма ослобођења у периоду настанка и развоја модерне српске 
државе (1804-1918) па све до наших дана; затим “средњи ци-
кус”, од Балканских ратова до рата 1999. године (у ширем 
смислу период утапања Србије у три Југославије) у коме је 
географско Косово представљало не само војно-политичко 
поприште а мит његову “мотивациону” страну већ, у новим 
околностима, и проблематизацију даљег кретања српског 
националног питања и његове средишње идеје; и трећи 

11  Кнежевић Милош, Циклуси косовског мита, Нова српска политичка мисао 
год. VI (1999), бр. 3-4, стр. 171–183.
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“мали циклус”, од 1987. до окупације Косова јуна 1999. го-
дине, у коме је, између митоманске манипулације и погреш-
них интерпретирања у времену геополитичке разградње 
српског етничког простора „косовски мит” био кориштен и 
за покушај повратка идентитетским изворима са различитим 
исходима, али и ради мобилизовања наро да, хомогенизовања 
маса и популистичке политике. 

Упркос манипулативном коришћењу у најновијем 
историјском раздобљу (1987-1999) која је послужило као 
основ за компромитацију целокупног садржаја „косовског 
завета” те покушаја његовог свођења на пуки „мит о наци-
оналном идентитету” од стране заговорника „деконструк-
тивистичке рационалности” и истовремених твораца кон-
тра и парамитоманије савремене Србије, изворни „косов-
ски завет” и од стране народа доживљени „косовски мит” у 
својој сржи је био и остао – хришћански. „Наука Косовска” 
(Н. Велимировић) кроз историјски избор Лазара и Обилића 
морално је утемељена у хришћанској вери у саможртвовање 
за праведну ствар и испуњење моралних обавеза: витешт-
ва, преданости вољи божијој, свечарства, задужбинарства.12 
Када историчар Радован Самарџић примећује да „косовски 
завет” и „косовско опредељење” нису само некаква легенда и 
мит, већ дубоко жива хришћанска идеја коју је, у склопу жи-
вотне нужде, прихватио један истински побожан народ, он 
погађа суштину „косовског завета”, то јест оног што се нази-
ва „косовским митом” – а то је да он није накнада хришћанска 
интерпретација и “конструкција” једног историјског догађаја 
(Лазар као Христос, „Кнежева вечера” као „Тајна вечера”, Ко-
сово као Голгота) у циљу постизања етничког самоодређења, 
већ да се он реалноисторијски остварио у догађању саме бит-
ке због хришћанског, смисленог живљења средњовековне 
Србије и њеног црквеног „угледања на Христа”, и као његова 
потврда и као залог и путоказ за тешку будућност. Заветна 
црта „косовског опредељења” није само израз фомалне при-
падности „православљу” и “православној цивилизацији”, 
те „борбени наступ” некавих православних „светих ратни-
ка по дефиницији” као што је случај са шехитима у исламу, 
већ конкретан, историјски новозаветни израз литургијског 

12 Велимировић Николај, Православље и политика, БИГ штам па; Београд, 
1997.
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учешћа стварних актера косовске битке у духовном животу 
који се преплиће са психофизичким као и, на њиховом приме-
ру и узору слободно изабраном, и многих будућих покољења 
једног хришћанског народа. Народа који је, кроз лични однос 
са Богом – кроз молитвеност, покајање, причешће и муче-
ничко сведочење вере својим живљењем и умирањем зарад 
истине, правде и слободе, не само оне спољашње, земаљске, 
већ и унутрашње, духовне, сведочио, упркос својим мно-
гим падовима и гресима, врлинско, „небеско опредељење 
живљења у Христу”. „Косовски завет” опредељења за „цар-
ство Небеско” био је и одлазак принца Растка Немањића у 
светогрорско монаштво пуно жртве и самоодрицања; то и 
највећи део историје немањићке Србије који је запечаћен Ла-
заревом судбоносном одлуком уочи битке на Косову пољу а 
потом прихваћен од највећег дела српског народа у време-
нима када су се над њим надвили облаци ропства. И упра-
во стога је „косовски завет” био истрајно спровођен и из-
нова потврђиван у наредним вековима. Он је и покретач и 
унутрашњи оријентир Карађорђевих устаника и црногор-
ских племена вођених владикама из фамилије Петровића 
(уметнички симболизован у „Колу око Цркве” у Његошевом 
„Горском вијенцу”); у њему се налази не само мотив српске 
војске за победоносни продор на Куманову и Битољу у Бал-
канским ратовима, него још више, пар година касније, морал-
на снага приликом суочавања са уништењем српских армија 
опкољених на Косову пољу почетком 1916. године за одваж-
ност да се упуте ка „албанског Голготи”, издрже је и вас-
крсну на Солунском фронту и касније ослободе поробљену 
и злостављану отаџбину. Израз Косовског опредељења је и 
рушење пакта 25. марта („не Хитлеру”) на кога је у говору 
27. марта указао тадашњи патријарх Гаврило, 13 и одупирање 
налетима најмоћнијег војног савеза у светској историји на 
измаку другог миленијума у одбрани простора Косова и 
Метохије.

13 „Наш народ се данас поново суочава са судбоносним питањем. На то питање 
је пронађен одговор јутрос у рану зору. Изабрали смо царство небеско – цар-
ство истине, правде, националне снаге и слободе.” Према Emmert  Thomas, 
Serbian Golgotha: Kosovo 1389, New York, 1990, стр. 148
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Избор између „небескога“ и „земаљскога“ и 
садашњост 

Криза настала око косовског статуса и албанског 
проглашења „независности” косовске парадржаве је, у 
измењеном и комплекснијем облику, само вратила старе 
дилеме и изборе. На маленој Србији и још мањем Косову, без 
икаквог претеривања и умишљања о сопственом „изузетном“ 
значају (јер то овде нико није ни помишљао нити желео), 
евидентно је да се објективно дешавају догађаји ширег 
светско-историјског значаја са својим бројним аспектима: 
државно-територијалним, геополитичким, моралним и 
многим другим. На питању Косова се диференцирају све 
светске државе и њихови интереси, љуља се међународни 
поредак и правни систем, прекомпонују се односи и постепено 
се формирају замеци нових блокова и савезништава. 
Косовски преседан, већ неколико месеци касније, показао 
је своје последице у краткотрајном кавкаском сукобу, 
док се процес продужених притисака зарад признавања 
“сувереног Косова” подударио се са отпочињањем највеће 
кризе капиталистичког света у којој убрзано нестаје модерна 
епоха а униполарни свет постаје део прошлости пред новим, 
мултиполарним светом који неумољиво ступа на светску 
позорницу. Кулминација „косовске кризе” у пролеће 2008. 
године стоји на разделу „правог” почетка трећег миленијума 
који га одваја од прелазног, постхладноратовског периода, 
баш као што и Видовдански атентат у Сарајеву 1914. означава 
завршетака преласка деветнаестовековне епохе „равнотеже 
снага” у двадесетовековну епоху светских ратова и светског 
надметања. 

Правно-политичко супротстављање Србије „отмици 
Косова” зато не значи само немирење са одузимањем дела 
државне територије и природних блага – она кроз питање од-
бране националног идентитета представља одбрану и правног 
поретка и етичких вредности, али и ширег цивилизацијског, 
европског идентитета као врсти заједница окренутих пре-
ма праву.14 Око Косовског питања се сустичу сва најважнија 
теоријска и практична питања и дилеме савременог све-

14 Кољевић Богдана, Косово и ЕУ: питање идентитета и демократије, НСПМ; 
вол. XVI, но. 1-2, 2008, стр. 19-32.
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та у реал-политичкој и политичко-филозофској сфери, као 
и односи између њих: „питања државе, нације, идентите-
та, суверенитета, међународних односа, међународног пра-
ва, демократије, битно су трансформисана управо новим 
практично-политичким одлукама ЕУ, то јест њених водећих 
држава чланица да иступе против међународног права.15 

Савремени „Косовски случај” представља почетак 
унутрашњег диференцирања саме Србије као и свих њених 
грађана, и то на један суштински другачији начин од 
онога што се жели површном пропагадном приказати као 
настављање подела из деведесетих година прошлог века. Пад 
владе, избори у мају 2008. године, формирање нове владе и 
почетак озбиљне, трајне прекомпозиције политичке сцене у 
Србији која је углавном непромењена још од свог формирања 
почетком 90-тих година прошлог века, дешавају се под 
негде израженим а негде неприметним одразом „косовског 
питања”. Изборна поларизација по „шаблонима из 90-тих 
година” после 2008. године постаје потрошена и политички 
неупотребљива. И поред падања интересовања за непосредна 
догађања на Косову у други медијски план под приматом 
последица удара светске економске кризе и социјалне 
немаштине те институционалних проблема савремене 
Србије, „косовско питање” заправо није исклизнуло са 
дневног реда; оно се налази као потка и својеврсни, једва 
приметни „рам” свих горућих питања српског друштва. 
Уцењивачка алтернатива која је нудила приоритет 
евроинтеграција над одбраном Косова није успела да доведе 
у жељеном тренутку, пре проглашења независности, до 
фаталног избора – директног политичког одустанка Србије и 
Срба од Косова зарад „европске будућности”. Постизборном 
комбинаториком „косовско опредељељење” већине грађана 
преиначено је у правцу формирања некохерентне коалиције 
у којој највећи удео има групација вербално опредељења за 
„И Косово и Европу” , док злурадо тумечење ове синтагме 
као фактичког „одустајања Србије од Косова” и нарочито 
одустајања од „косовског завета” те престанку важења 
„косовског мита” зарад „мита боље будућности” представља 
накнадно, нетачно убеђивање и самоубеђивање изразите 

15  исто, стр. 25
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мањине унутар српског друштва која би да се одрекне и 
Косова пошто се сама, у својим животима, одавно одрекла 
“косовског опредељења”. У међувремену се актуелна власт 
двоуми, цепа унутар себе и сукобљава, тактизирајући при 
томе око тога како да опстане бранећи Косово без стављања 
њега „испред Европе” која саучествује у њеној отмици, а да 
истовремено не изгуби жељену „европску перспективу” која 
је, чини се, што јој се више и безрезервније хрли (наравно 
- без обзира на коначни исход „косовског случаја”, односно 
- из њега происходећег правно-политичког спора), све даља, 
све неизвеснија и суштински нереалнија. 

За то време, док Косово понајвише медијски делује све 
даље, „косовски мит” не да није на умору већ се, напротив, 
из дана у дан поново ревитализује. „Отмицом Косова” и сам 
„косовски завет” то јест „косовски мит” добија нову духовно-
историјску улогу која трансцендира модерно-постмодерну 
епоху. „Косовски завет” са развојем актуелних догађања 
отпочиње свој нови живот који ће, у новим условима, дати 
нове параметре живљења садашњих Срба и постојања Србије 
у свом одношењу и према ЕУ, на коју се, након саучествовања 
у проглашењу и противправном признању независности те 
подршци институционалним изразима албанске парадржаве 
Косово, више неће гледати истим очима. На исти начин се, 
што вољно и свесно а што из нужде, мењају и одношења 
Србије према настајућим мултиполарним светским односима 
и њиховим главним актерима.

„Косовско опредељење” због свега тога је за будућност 
Србије много више од опирања мирењу са одузимањем дела 
територије сувереној држави. Сасвим је очигледно било 
да се Косово, такво какво је сада, и поред веома тактичне, 
помирљиве и исправне државне политике током и након 
међународних преговора о његовом статусу, није могло на 
кратки или средњерочни рок „одбранити“ у смислу пуне 
или делимичне реинтеграције у српски државни простор. 
Но, смисао те „одбране“ није се тицао само отетог дела 
територије, већ саме Србије и њене будућности и тога да ли 
ће у њу крочити сломљене кичме и достојанства продатог 
у бесцење, или ће, уз одбрану достојанства, промислити 
којим је путем заправо исправније и дугорочно паметније 
ићи. Односом према Косову Србија је почела да се одређује 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.3/2009, год. V vol. 6 стр. 31-47

43

и према будућности Рашке, Војводине, Београда, Шумадије, 
свих њених делова, што је актуелизовано постизборним 
отпочињањем процеса регионализације, форсирањем 
„уставотворног Статута Вовјодине” који лако могу да се 
претворе у кретања у правцу пуне државне дезинтеграције. 
Тако се сопственим ставом „према Косову” опредељује 
се свако од нас и према сопственој будућности у пуном 
смислу те речи. У опредељењу да ли ћемо Косово сматрати 
за привремено отето или трајно изгубљено, да ли ћемо се 
мирити са „свршеним чином“ очигледне неправде или ћемо 
мукотрпно радити на одбрани својих интереса, да ли ћемо, 
пак, злурадо апладудирати неправди и гледати „своја, важнија 
посла“ и прећи преко свега у нади да нам иза „шаргарепа боље 
будућности“ неће стајати нове уцене, притисци и неправде, 
овај пут директно у „нашем дворишту“, у нашим животима, 
зависи и будућност која нам пристиже... 

Наспрам оваквог позиционирања није довољна 
“објективна” аргументација да мирење с „независношћу“ 
Косова и његово признање не затвара, него отвара много 
шири регионални проблем, да се на тај стварају услови за 
озбиљне дезинтеграционе процесе у остатку државе, да оно 
представља кључно политичко раскршће које се, након што 
се позиције политичких актера трајно удаље, више неће 
моћи превазићи, свидело се то некоме или не. Према овим 
питањима свако ће се, на срећу или на жалост, показати 
ко је и сносити последице својих убеђења и избора који из 
њих следе. А последице се већ назиру. И поред бескрајних 
обећања и распаљених надања у „царство земаљско” и 
напредак евроинтеграција без првенственог, непоколебљивог 
залагања за оно „небеско”, за морално исправно, за Косово 
као „нееизоставни услов, императив Европе” показује да 
ово стремљење остаје, а то функционисање актуелне српске 
владе од формирања до данашњих дана потврђује, пусто 
обећање, јалово обмањивање „земаљским добрима” која 
су све мања и све тања, која неминовно иду ка суноврату у 
све оно супротно од дата обећања за испуњење жеља која 
су „од овога света”. Заиста, свакодневно се можемо уверити 
колико “земаљско је за малено царство” и то не само у јавном 
простору и политичким опредељењима, већ и у обичном, 
приватном, међуличном животу. 
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Свакодневница избора између „небеског” и 
„земаљског” 

Свако мери реалност и догађаје према томе какав 
је и шта носи у себи. Одатле и толика размимоилажења, 
различита виђења и супротстављени ставови наспрам 
истих догађаја, људи и околности. Опхрваност бригама за 
сопствене егзистенције и окружење у коме живимо, али и 
бежање од увиђања колико су повезане сфере приватног и 
јавног и колико једна на другу утичу, код великог броја људи 
ствара утисак да се поменути избор између „небескога“ и 
„земаљскога“ њиховог живота у доброј мери не тиче, осим 
онолико колико политика упливише на егзистенцију свих 
грађана. То је разумљиво, али не и тачно, поготово зато што се 
у овом опредељивању пред нас не ставља потреба за крајњим 
херојством и егзистенцијалним страдањем, као пре шест 
векова, већ само онолико храбрости и истрајног достојанства 
и страдања колико га у нашем свакодневном животу има, 
а с обзиром на то шта су грађани Србије у претходне две 
деценије већ прошли. 

Заправо, ми се целога живота и свакога дана у извесној 
мери опредељујемо између „небескога“ и „земаљскога“, звали 
га тим именом или не. Не ради се ту о филозоско-религиозним 
апстракцијама, већ о конкретном животу и свакодневном из-
бору кога сви ми, и то стално, доносимо. „Небеско“, ако га 
посматрамо у егзистенцијалном смислу, представља врлину, 
љубав, солидарност, несебичност и истинољубивост у свако-
ме од нас. Сваки пут када нам је избор последица усклађености 
срца и ума, када се према другима односимо искрено и несе-
бично, када нас води љубав и солидарност, када без сујете 
и егоизма користимо материјална добра којима смо окруже-
ни и не дозвољавамо да она кроз навике господаре нама, ми 
бирамо спрам оног „небеског“ у нама. Када се не миримо с 
трулим компромисима не би ли пошто-пото очували начете 
оквире своје егзистенције и животарења у њој, када не подле-
жемо уценама, манипулацијама или сопственој сујети и са-
моживости, у нама превладава оно „небеско“. 

Сваки пут када себи дозволимо да робујемо својим пред-
расудама, страсним, односно себичним везивањима за ства-
ри и људе око себе, када се миримо с неправдом убеђујући 
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себе у то како је она, можда, ипак за нас некако „добра“, када 
не разликујемо истину и лаж ма колико једна на другу наи-
зглед личиле, ми се опредељујемо за оно „земаљско“. Када 
нам се учини да се поштење и искреност „не исплате“, када 
зарад своје кратковидости не видимо ствари какве јесу и до-
зволимо себи да нас опрхрвају сујета, малодушност и егои-
зам, па при томе поштење видимо као наивност, глупост, па 
чак и као безумље или „сужење свести“, ми потпадамо под 
избор „земаљскога“. У стварном животу све ово делује, и че-
сто јесте, знатно компликованије, изнијанисираније и теже, 
али се у својој сржи живот и последице реалних избора увек 
овако очитују. 

Не износимо овде идеалистичко моралисање. Ма ко-
лико бирање „небескога“ делује теже, а понекад и нереал-
но, па и немогуће, све оно што је „земаљско“ око нас свој 
исправнији ток има само ако се држи на „небеском“, и то се, 
раније или касније, увек и врло конкретно покаже ономе ко 
то стварно жели да увиди. На кратке стазе тај избор изгле-
да тежи, некад и јесте, али се после пређеног пута, по пра-
вилу, схвати да је био вредан труда, да се само тако суш-
тински решавају проблеми и животни терети. Јер, с друге 
стране, „земаљска“ опредељивања најчешће се показују као 
јалова, тескобна и бесмислена, и то управо из перспекти-
ве жеље за очувањем онога због чега смо их бирали (имет-
ка, породичног статуса, угледа, личног живота, па и опстан-
ка), пре или касније. На крају крајева, опредељивање само за 
оно „земаљско“ доводи и до његовог трајног губитка. Ово се 
стално и изнова потврђује у нашим животима, у нашим успо-
нима и падовима. 

Тако је и по питању јавног живота, тако је и у приватној 
сфери, у људским и породичним судбинама. И од тога се, као 
ни од сопствене савести, не може побећи, већ само или суо-
чити или бежати у промашеност, бесмисао и губљење онога 
што смо. А то смо у великој мери што бирамо, или што су би-
рали наши преци, ближи и даљи. Садашњица „косовског про-
блема” и, уопште говорећи, живљења у Србији и савременом 
свету све наше изборе и опредељивања интезивира у нашим 
„обичним и необичним“ животима. Од политичког живота 
у Србији и живота сваког од његових грађана, и приватног и 
јавног, за избор између „небеског” и земаљског „опредељења 
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и његових последица нема бољег и очигледнијег примера. 
Увиђали то или правдали одбијање овог увиђања бројним 
„триковима ума“, она нас постепено, али све већим интензи-
тетом води ка томе да нашим малим, конкретним животима, 
и сасвим различитим животним ситуацијама које се пред нас 
стављају, непрестално дајемо конкретне одговоре на питање: 
„Коме ћеш се приволети царству“? Какве одговоре дамо, ка-
кав избор учинимо или избегнемо да га учинимо, такав ће 
нам живот и бити. 
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Sasa Gajic

BETWEEN “EARTHLY” AND “CELESTIAL” KINGDOM 

Summary

In this text author analyzed the processes and events in Ser-
bia after a climax of Kosovo crisis, taking “The Faith of Kosovo” 
or “Kosovo Myth” as the starting point of the analysis. The au-
thor underlined its wrong interpretations in regard to original 
Christian meaning of the choice “between the earthly and ce-
lestial” and also underlined historical significance and crucial 
impact not only on the identity but also all decisive choices that 
have been made in the history of Serbian people, in an analyti-
cal attempt to view contemporary situation in Serbia through the 
prism of “The Faith of Kosovo” in which there is  “the choice be-
tween earthly and celestial kingdom” taking place both in public 
political and private spheres.
Key Words: Kosovo, Kosovo myth, earthly and celestial, Christi-

anity, Serbian identity 
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МомчилоСуботић*

ОТИ МА ЊЕ КО СМЕ ТА У  
ПРО ЦЕ СУ РА СР БЉИ ВА ЊА БАЛ КА НА

Ре зи ме

Косовску „драму“ треба, превасходно, посматрати
крозвизурупромењенихгеополитичкиходносаизмеђувели
кихсилаикаокључнукарикуупроцесурасрбљивањаБалка
на,каосвојеврснеполитичкеивојнелабораторијеигеостра
тешкепретходницеу„походу“ЗападанаИсток.Уколикосе
овакосхватитренутнипоразСрбауборбиза„југословен
сконаслеђе“,лакшећебитида,узпомоћсвојихсавезника
првенственоојачалеРусије,захтевамодасенанекојновој
конференцијиправедноитрајнорешесванерешена,усу
штинисамозамрзнутапитањакоја јепроизвео„разбира
спад“југословенскедржаве.Тешкојеразуметиусловљавање
СрбиједауђеуЕУбезКосоваиМетохије,односнодапризна
Косовокаоусловсопственогчланства.Збначилобитопот
пунунеједнакостинеравноправностевропскихнародаињи
ховихземаља.Јер,наједнојстранисеБерлинскизидруши,
анадругојизмеђусрпскогнародаподељеногизмеђуново
насталихсателитскихантисрпскихдржаваподижунови
зидови.НатојосновиурушенајеРепубликаСрпскаКрајина
легитимнадржавасрпскогнароданасвомисторијскоми
етничкомпростору.Истотако,вршесеекспериментуиу
дејтонскојБиХснедвосмисленимциљемгашењемРепубли

* Ин сти тут  за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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кеСрпске кроз преобликовањеБиХу унитарнудржаву.То
свакакоподразумева,дасеускладусмеђународнимправом
иевропскимстандардимарешиипроблемКосоваиМетохи
је,алиисрпскопитањеуцелини.
Кључнеречи: правона самоопредељење, политика великих

сила, распарчавање српског народа, Република
СрпскаКрајина,РепубликаСрпска,Србија,Ко
совоиМетохија

I
Западијугословенскаверзија
самоопредељењанарода1

Про сла вља ју ћи  два де се то го ди шњи цу ру ше ња Бер лин-
ског зи да Бо рис Та дић је, по узо ру на сво је за пад не при ја те-
ље, ре као да је тим чи ном до шло до де мо кра ти је на европ-
ском про сто ру, до сло бо де за европ ске на ро де.  Ни је се Та дић 
ни јед ног тре нут ка за пи тао да ли је ствар но чи ном ује ди ње ња 
не мач ког на ро да, ко ји ни ко ни је оспо ра вао, до шло и до де-
мо кра ти је и сло бо де за оста ле на ро де, па и за срп ски на род. 
Ни је се за пи тао има ли срп ски на род, по пут не мач ког, пра во 
на ује ди ње ње  на свом ет нич ком и исто риј ском про сто ру  и 
ус по ста вља ње де мо крат ске на ци о нал не др жа ве. 

Оно што је у Не мач кој ква ли фи ко ва но као де мо крат ско 
пра во на ро да у Ју го сла ви ји је се лек тив но при ме њи ва но и у 
слу ча ју Ср ба тре ти ра но као агре си ја и на си ље. Због ује ди-
ње ња не мач ког на ро да с по зи вом на пра во ње го вог са мо о-
пре де ље ња, да нас се сла ве ње ни др жав ни ци – Кол, Ген шер, 
Кин кел, да по ме не мо са мо оне нај зна чај ни је. Због по зи ва ња 
на исто та кво пра во на са мо о пре де ље ње и по др шке срп ском 
на ро ду у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, Хр ват ској и 
БиХ, а за тим и од бра не Ко со ва и Ме то хи је – утам ни че но је 
у Ха гу ру ко вод ство свих срп ских зе ма ља. Са мо о пре де ље ње 
и ује ди ње ње не мач ког осам де се то ми ли он ског на ро да при ка-
зу је се као де мо крат ски чин , а пра во на са мо о пре де ље ње и 
ује ди ње ње не у по ре ди во ма ло број ни јег срп ског на ро да про-
гла ша ва за „зло чин и опа сност по свет ски мир“.

1 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски 
екс пе ри мент“ - пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004.
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Кроз ју го сло вен ски слу чај са мо о пре де ље ња За пад је 
екс пе ри мен ти сао на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве, 
та ко што је  во дио „ма ли свет ски рат“ про тив Ср ба и Ср би је. 
Ка да је Сло бо дан Ми ло ше вић у Же не ви 1. де цем бра 1993. ре-
као: „Го спо до, оно га ча са ка да за у зме те јед нак став пре ма ак-
те ри ма ју го сло вен ске дра ме - до не ће те од лу ку о ми ру“, је дан 
ви со ки европ ски зва нич ник је из ја вио: „Ју го сла ви ја тре ба да 
по слу жи као сво је вр сна ла бо ра то ри ја за бу дућ ност Евро пе“.2

Ка да се ра ди о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње тре ба 
ис та ћи да по ред По ве ље УН и Де кла ра ци је о де ко ло ни за ци ји 
(1960), по сто је још три ре ле вант на ме ђу на род на до ку мен та 
ко ја од ре ђу ју уни вер зал ну ва жност, ме ђу на род но прав ни ка-
рак тер и са др жи ну пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње. То су 
„Пак то ви о пра ви ма чо ве ка“ (1966), „Де кла ра ци ја о прин ци-
пи ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и са рад-
њи ме ђу др жа ва ма“ (1970) и „За вр шни акт КЕБС“ (Хел син ки, 
1975). Про у ча ва ју ћи  по ме ну та до ку мен та као и прак су ме ђу-
на род них од но са  по сле Дру гог свет ског ра та, нај бли жи смо 
ста ву по ко јем је „пра во на са мо о пре де ље ње јед но од им пе-
ра тив них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, али исте вред но сти 
као и дру гих шест та квих пра ви ла (ме ђу ко је спа да ју и она о 
за бра ни упо тре бе си ле и ин тер вен ци је, од но сно о су ве ре ној 
јед на ко сти др жа ва ко јим се га ран ту је њи хов те ри то ри јал ни 
ин те гри тет), и она се мо ра ју при ме њи ва ти за јед но, во де ћи ра-
чу на о то ме да ни јед но не бу де при ме ње но на ште ту би ко ког 
дру гог. Ипак, нај ва жни је је пра ви ло о за бра ни упо тре бе си ле 
или прет ње си лом по што је основ ни циљ мо дер ног ме ђу на-
род ног пра ва за шти та оп штег ин те ре са ме ђу на род не за јед-
ни це, а то су ме ђу на род ни мир и без бед ност“.3 

Док су со вјет ски пи сци – Ле вин, Ко ро вин, Ста ру шен-
ко и дру ги – го во ри ли о са мо о пре де ље њу као „пра ви лу ме-
ђу на род ног пра ва“, за пад ни пи сци – Ри влин, Иглтон, Квин-
си Рајт, Бен твич и Мар тин и оста ли – у ње му су ви де ли тек 
„по ли тич ки прин цип“. Дру гим ре чи ма, они су ди хо то ми ју: 
пра во на са мо о пре де ље ње – до ма ћа над ле жност, ре ша ва ли 
та ко што су пред ност да ва ли  до ма ћој над ле жно сти, тј.  по-

2 Пре ма: Сла во љуб Шу шић/Зла то је Тер зић, Од Бри о на до Деј то на, Хро но ло-
ги ја кри зе на про сто ру Ју го сла ви је 1990-1995, Бе о град, 2005,  стр. 15.

3 Кон стан тин Об ра до вић, О вред но сти ме ђу на род ног пра ва да нас и ве шти ни 
ње го вог ко ри шће ња, Међународнаполитика, бр. 1024, Бе о град, 1994, стр. 
24.
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што ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та по сто је ћих др жа ва. Ју-
го сло вен ски, од но сно срп ски пи сци – Б. Ја ко вље вић, Ј. Ђор-
ђе вић, О. Шу ко вић, Ј. Ан дра ши за го ва ра ли су став да  пра во 
на са мо о пре де ље ње  ни је ви ше са мо по ли тич ко на че ло, већ је 
уно ше њем у По ве љу УН по ста ло по зи тив но на че ло ме ђу на-
род ног пра ва.4 И они су, као и доц ни ји пи сци – С. Авра мов, 
Р. Мар ко вић, К. Ча во шки, К. Об ра до вић би ли на ста но ви шту 
да је за шти та те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ва при мар на, 
од но сно да је пра во ју го сло вен ских на ро да на са мо о пре де-
ље ње до од це пље ња кон зу ми ра но  ства ра њем  СФРЈ, што је 
за пи са но у са ве зном, као и у уста ви ма ју го сло вен ских ре пу-
бли ка. 

„Раз би ра спа дом“5 ју го сло вен ске др жа ве до ла зи до про-
тив у став не и на сил не се це си је Сло ве ни је и Хр ват ске, а за-
тим и хр ват ско-му сли ман ског де ла БиХ, чи ме је до шло до 
„зло у по тре бе“ пра ва на са мо о пре де ље ње. Ср би у Хр ват ској и 
БиХ са мо су од го во ри ли истом ме ром. Њи хо во по чет но са мо-
о пре де ље ње би ла је ју го сло вен ска др жа ва. Да кле, ис ка за на је 
ло јал ност пре ма још увек  по сто је ћој др жа ви. Ка сни је је све 
ишло дру гим то ком. Би ло ка ко би ло, у прав ној и по ли тич кој 
те о ри ји пра во на са мо о пре де ље ње при па да ис кљу чи во на ро-
ду.  Ниг де се не по ми њу на ци о нал не ма њи не као кон зу мен-
ти овог пра ва. Ср би у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни су 
кон сти ту ти ван на род, док су ко смет ски Ал бан ци на ци о нал-
на ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји.  За пад на че лу са САД, ме-
ђу тим, у три јум фа ли стич ком за но су по сле сло ма Ис точ ног 
бло ка и  рас па да СССР-а,  иг но ри ше ме ђу на род но  пра во и 
устав но-прав ни си стем СФРЈ и дик ти ра раз би ја ње ју го сло-
вен ске др жа ве по ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним ли ни ја-
ма.  По зна то је да ме ђу ре пу блич ке гра ни це  ни су има ле ни 
ет нич ко ни исто риј ско уте ме ље ње, већ су би ле плод Бро зо вог 
ко му ни стич ког про ви зо ри ју ма; исто та ко ни су би ле по твр ђе-
не у на род ном пред став ни штву ни ка квим прав ним ак том.6 
Уме сто на ро ди ма ве ли ке за пад не си ле су пра во на са мо о пре-

4 Ј. Ан дра ши, Пра во на са мо о пре де ље ње, Међународнаполитика, бр. 272-273, 
Бе о град, 1961, стр. 6; Ми лан Бу ла јић, Пра во на са мо о пре де ље ње у Дру штву 
на ро да и УН 1917-1962, Бе о град, 1963, стр. 36.

5 Тер мин срп ског ге о по ли ти ко ло га, по ли тич ког и прав ног пи сца Ми ло ша 
Кне же ви ћа.

6 Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, нав. де ло; Мом чи ло Су бо тић, Но ви ја срп ска по-
ли тич ка исто ри ја, део: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на у ге о по ли тич ком кљу чу, 
ИПС, Бе о град, 2006.
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де ље ње да ли ре пу бли ка ма, гру бо оспо ра ва ју ћи ово уни вер-
зал но пра во Ср би ма у Хр ват ској и БИХ. Јер Хр ват ска је би ла 
дво на ци о нал на др жа ва –  др жа ва Хр ва та и Ср ба, као што је 
Бел ги ја - др жа ва Фла ма на ца и Ва ло на ца, Ча хо сло вач ка – Че-
ха и Сло ва ка, БиХ – Ср ба, му сли ма на (од 1993 Бо шња ка) и 
Хр ва та.  Че хо сло вач ка се мир но по де ли ла по ја сним ет но је-
зич ким гра ни ца ма.7 Мо же мо прет по ста ви ти ка ко би свет ре-
а го вао ка да би, на при мер, Фла ман ци про те ра ли Ва лон це из 
Бел ги је. Или да су то учи ни ли Че си Сло ва ци ма или Сло ва ци 
Че си ма. Хр ва ти су упра во то учи ни ли  Ср би ма – ет нич ки су 
очи сти ли срп ски на род из РСК и Хр ват ске. Би ла је то се це-
си ја у ре жи ји ве ли ких за пад них си ла. Ру си ја је у вре ме ју го-
сло вен ске кри зе би ла  „од сут на“  и њен по вра так усле дио је у 
за вр шни ци ко смет ске дра ме.8

„Ма ли свет ски рат“9 ко ји Евро па и Аме ри ка  не сме та-
но, „у од су ству“ Ру си је, во де про тив Ср би је  на Ко сме ту има 
ка рак тер ге о стра те гиј ског и ге о по ли тич ког ра та ко ји је на-
ста вак хр ват ског „Бље ска“ и „Олу је“ у Кра ји ни и ра та про-
тив Ре пу бли ке Срп ске.  Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи ја  пред-
ста вља  кључ ну ка ри ку  у  оне мо гу ћа ва њу срп ског на ро да 
да на соп стве ном ет нич ком и исто риј ском про сто ру обра зу је 
сво ју на ци о нал ну др жа ву. То је нај ва жни ји део у  про це су  
ра ср бљи ва ња Бал ка на. На жа лост, се па ра ти стич ке тен ден ци-
је под стак ну те  су и у дру гој срп ској по кра ји ни – Вој во ди ни.

II
„НезависноКосово“–НАТОдржава

Евро па је под аме рич ким при ти ском при хва ти ла ства-
ра ње НА ТО др жа ве на де лу свог про сто ра. При хва ти ла је и 
ства ра ње др жав но-прав ног про ви зо ри ју ма ка ква  је би ла др-
жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре. Ову чуд ну тво ре ви ну 
Европ ска уни ја, као и Ко со во, вре мен ски је оро чи ла на три 
го ди не, на ме нив ши им исту по ли тич ку суд би ну.10

7 О срп ско-хр ват ском ет но је зич ком фе но ме ну ви ди у на шем при ло гу: Про ду-
же так хр ват ске по ли ти ке, Политичкаревија 04/2009, ИПС, Бе о град, 2009.

8 О то ме ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на-Ко смет-Ју жна 
Осе ти ја-Аб ха зи ја и уло га Ру си је, Националниинтерес, ИПС, Бе о град, 2009, 
стр. 183-200.

9 Тер мин До бри це Ћо си ћа из књи ге Ко со во, Но во сти, Бе о град, 2004.
10 О исто риј ски не чу ве ној  бе стид ној пре ва ри сти ца ња не за ви сно сти Цр не Го-
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Проф. Сми ља Авра мов  ис ти че да: „Од нос Ср би је и Цр-
не Го ре не мо же се по сма тра ти изо ло ва но. То је са мо део јед-
ног про це са ко ји је от по чео 18. ок то бра  1991. го ди не, ка да 
нам је пре до чен Ка ринг то нов па пир ко ји пред ста вља нај те-
жу пре ва ру у но ви јој исто ри ји ци ви ли зо ва ног све та... Шта је 
по за ди на то га? Евро па се при пре ма ла за Ма стрихт. Да кле, 
на јед ној стра ни Евро пе има мо то тал ну дез ин те гра ци ју, а на 
дру гој ин те гра ци ју Евро пе“.11 На по ли тич ку сце ну су иза шли 
Не мач ка и Ва ти кан, „ко ји је још 1982. зах те вао из два ја ње Хр-
ват ске и Сло ве ни је из Ју го сла ви је“, те  је гре шка на ше по ли-
ти ке ка да при хва та те зу о ра ту у Сло ве ни ји, ра ту у Хр ват-
ској, ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни, сад и на Ко со ву – пи ше 
Авра мов. Она ис ти че: „Не ма ра то ва, има са мо је дан је ди ни 
рат, са мо јед на је ди на агре си ја: то је рат про тив су ве ре не др-
жа ве Ју го сла ви је, то је агре си ја ко ја је из вр ше на на зе мљу 
ком би но ва ним уну тра шњим и спољ ним сна га ма“.12  По ве ља 
(ДЗСЦГ, М. С.)  је са мо део тог де струк тив ног про це са ко ји је 
у то ку Хр ват ске – ис ти че Авра мов. 

За пад на че лу са Аме ри ком на ста вио је про тив за ко ни ту 
агре си ју про тив срп ског на ро да . Без са гла сно сти Са ве та  без-
бед но сти УН из вр ше на је агре си ја на СРЈ. Пра во на оти ма ње 
Ко сме та они упра во из во де из те сво је агре си је и пер фид-
но оп ту жу ју Сло бо да на Ми ло ше ви ћа да је сво јом по ли ти ком 
до вео до ова квог рас пле та. Исто ри чар Сла вен ко Тер зић уоча-
ва: „На сил но от це пље ње Ко со ва и Ме то хи је је три јумф исто-
риј ског ре ви зи о ни зма ко ји је кре нуо од мах на кон ује ди ње ња 
Не мач ке, и три јумф исто риј ског ре ван ши зма пре ма Ср би ји 
и Ср би ма. Са мо тим ре ван ши змом се мо гу об ја сни ти двој ни 
стан дар ди, ко ји се, из ме ђу оста лог, огле да ју у то ме што ни ко 
ни је ре а го вао ка да је Хр ват ска на сил но уни шти ла Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну и про те ра ла не ко ли ко сто ти на хи ља да Ср ба, 
да ни ко ни је ре а го вао ка да је НА ТО бом бар до вао Ре пу бли ку 
Срп ску ка да је до шло до про го на Ср ба из не ких де ло ва Бо сне 
и Хер це го ви не, а да не го во ри мо о агре си ји на Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју“.13

ре, пи сао је и фран цу ски ге о по ли ти чар Ив Ба тај, ви ди: Ми лош Кне же вић, 
Из не ве ре на др жа ва, Бе о град, 2007, стр. 347-348. 

11 Сми ља Авра мов, Де струк ци ја Ју го сла ви је, у: Устав на по ве ља Др жав не за-
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о-
град, 2003, стр. 39.

12 Исто, стр. 40.
13 Сла вен ко Тер зић, Ве ли ка Ал ба ни ја ку ца на вра та Евро пе, ВеликаСрбија, бр. 
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За пад са сво јим ал бан ским шти ће ни ци ма пред Ме ђу-
нa род ним су дом прав де ис ти чу два раз ло га за не за ви сност 
Ко со ва. То су: пра во шип тар ске ма њи не у Ср би ји на пра во 
на са мо о пре де ље ње, и од у зи ма ње Ко сме та Ср би ји због, на-
вод не, зло чи нач ке по ли ти ке Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Оба 
ова раз ло га су исто риј ски и прав но не у те ме ље на, што ни је 
те шко до ка за ти  не спор ним исто риј ским и прав ним чи ње ни-
ца ма.

1)Историјскиконтинуитетвеликоалбан
скихгеополитичкихпретензија

Це ло куп на исто ри ја срп ско-ал бан ских од но са и по ло-
жај Ко со ва и Ме то хи је у бал кан ским од но си ма не по бит но 
све до чи, да циљ ко смет ских Ал ба на ца ни је ни ка ква ауто-
но ми ја ни ти мул ти ет нич ко дру штво (што су по ка за ли и 17. 
мар та 2008. го ди не), већ от це пље ње Ко со ва и Ме то хи је  и 
ње го во при кљу че ње Ве ли кој Ал ба ни ји.

Вре ме ном су се, због ал бан ске „де мо граф ске екс пло зи-
је“ на Ко сме ту су ко би ла два на че ла: исто риј ско и др жав но 
срп ско и ет нич ко ал бан ско на че ло. Ко лев ку срп ске ду хов но-
сти и др жав но сти пре пла ви ли су Ал бан ци  и сад је же ле са мо 
за се бе, иако њи хо во ма сов ни је при су ство на овим про сто ри-
ма да ти ра тек од „ве ли ког срп ског ег зо ду са“ под па три јар хом 
Ар се ни јем III Чар но је ви ћем 1690. го ди не. „Та да су Ср би на-
пу сти ли кра сна се ла и плод не зе мље, ку ће и има ња, а Ар на у-
ти си шли са сво јих пла ни на, не род них и пу стих, и на се ли ли 
срп ска се ла“,14 пи ше Бра ни слав Ну шић у сво јој ет но граф ској 
сту ди ји о Ко со ву и Ме то хи ји. И на ред на срп ска се о ба под 
Ар се ни јем IV Јо ва но ви ћем Ша ка бен том 1739, до ве ла је до но-
вог ег зо ду са срп ског на ро да и за по се да ње њи хо вих има ња од 
стра не ал бан ских при до шли ца, као и до по ја ве пре ве ра ва-
ња угро же ног срп ског еле мен та. Оту да је са свим ра зу мљи во 
што век и по на кон то га „Ар на у та има ма ло а по ар на у ће ни 
Ср би су нај број ни ји део ста нов ни штва. Они чи не три че твр-
ти не ста нов ни штва ко сов ског...“ 15 Ако је аутор ма ло и пре те-

3007, Бе о град, 2008, стр. 18-19.
14 Бра ни слав Ну шић, Ко со во. Опис  зе мље и на ро да, Про све та, Бе о град, 1986, 

стр. 76.
15 Исто, стр. 77.
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рао, он је сва ка ко ука зао на је дан бо лан про цес пре ве ра ва ња 
ко ји  на срп ском ет нич ком про сто ру тра је до  да нас.

По ти ски ва ње Ср ба и ши ре ње Ал ба на ца на про сто ру 
Ко со ва и Ме то хи је, на ста вље но је и у на ред ном, 19. ве ку, на-
ро чи то по сле срп ско-тур ског ра та 1876. го ди не и фор ми ра-
ња При зрен ске ли ге 1878, као и од лу ка Бер лин ског кон гре са 
о при зна ва њу не за ви сно сти Ср би је 1878. го ди не. Од овог по 
Ср бе „фа тал ног“ кон гре са, по сле ко је га је Ср би ја, иако не за-
ви сна, „оп ко ље на“ зе мља а Ср би „ухап шен“ на род – ка ко је 
ис ти цао Јо ван Цви јић – са Ко со ва и Ме то хи је до 1912. про-
те ра но је око 200.000 Ср ба. Већ је При зрен ска ли га про па-
ги ра ла ује ди ње ње Ал ба на ца ра ди ства ра ња ве ли ке ал бан ске 
др жа ве.  Иако осно ва на да „оста не на од сто ја њу од сва ке вла-
сти сем Пор ти не“ и „очу ва цар ска пра ва не при ко сно ве ног 
ње го вог ве ли чан ства сул та на, на шег го спо да ра... на осно ву 
ви со ког вер ског за ко на ше ри ја та“, по бор ни ци Ли ге сма тра ли 
су да бу ду ћи „ал бан ски ви ла јет тре ба да об у хва ти те ри то ри је 
ска дар ског, ја њин ског, би тољ ског и ко сов ског ви ла је та“. У то 
вре ме на та ри то ри ји по ме ну тих ви ла је та жи ве ло је око 45% 
ал бан ског жи вља. „Ци ље ви При зрен ске ли ге та да су по ста-
ли, али и до да нас оста ли, осно ва свих кон цеп ци ја и схва та ња 
о „Ве ли кој Ал ба ни ји“ и „ал бан ској зе мљи“, иако те ри то ри је 
из ван да на шње Ал ба ни је, са гра ни ца ма из 1913, ни ка да ни-
су би ле део ал бан ске др жа ве“.16 За Ал бан це При зрен ска ли га 
је од у век би ла „аутен тич ни на ци о нал но-осло бо ди лач ки по-
крет“, а за Ср бе „ото ман ска тво ре ви на на ста ла из по тре бе да 
се у функ ци ји Бер лин ског кон гре са од бра не ото ман ске те ри-
то ри је и оне мо гу ће ру ске пре тен зи је на Егеј или Ја дран пре ко 
по др шке бал кан ским сло вен ским на ро ди ма“.17

По сле Тур ске по др шку ал бан ској иде ји да ва ла је 
Аустри ја кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, све до фор ми ра ња 
не за ви сне Ал ба ни је, у Ва ло ни но вем бра 1912. и ње ног ме-
ђу на род ног при зна ња на Лон дон ској кон фе рен ци ји де цем-
бра 1912. го ди не. У то ку Пр вог свет ског ра та, на кон срп ског 
по вла че ња пре ко Ал ба ни је, ус по ста вље не су две оку па ци о-
не зо не: аустро у гар ска на срп ској и цр но гор ској те ри то ри ји 
и бу гар ска у Ма ке до ни ји и ве ћем де лу Ко со ва и Ме то хи је. 

16 ПрограмПризренскеиАлбанскелиге, у: Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-
1918, т. I, при ре ђи вач Мо мир Стој ко вић, Бе о град, 1988, стр. 103-107;  Мо мир 
Стој ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у бал кан ским од но си ма, Међународнаполи
тика, бр. 1085-1086, Бе о град, 1999, стр. 3.

17  Мо мир Стој ко вић, нав. де ло, стр. 3.
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Сво ју ак тив ност по че ле су број не ка чач ке гру пе. Ис ход Пр вог 
свет ског ра та оне мо гу ћио је да се „из вр ши оку пља ње свих 
ал бан ских обла сти под аустро у гар ском за шти том“ као и пре-
тен зи је Ита ли је да из вр ши „ује ди ње ње Ал ба ни је“ под сво јим 
про тек то ра том.18

 Ка чач ке ак ци је, ко ји ма је ру ко во дио Ко сов ски ко ми-
тет, осно ван но вем бра 1918. го ди не у Ска дру (осни ва чи Ха-
сан-бег При шти на и Бај рам Цу ри), на си ље, пљач ка и по бу не 
ло кал ног ста нов ни штва про тив но ве вла сти, од ви ја ле су се 
са ви ше или ма ње ин тен зи те та све до те ри то ри јал ног раз гра-
ни че ња Кра ље ви не СХС са Ал ба ни јом, спо ра зу мом у Па ри зу 
1926. го ди не.

Са да је и ет нич ка струк ту ра на Ко со ву и Мто хи ји дру-
га чи ја. Услед шип тар ског на си ља и ве ли ког на та ли те та , као  
и срп ских ми гра ци ја Ал бан ци по ста ју ве ћи на на Ко сме ту. 
Ет но лог  Пе тар Вла хо вић нам са оп шта ва да је  у Кра ље ви ни 
СХС 1921. го ди не  жи ве ло 441.740 Ал ба на ца, од то га у че-
ти ри он да шња окру га ко ји об у хва та ју те ри то ри ју са да шњег 
Ко со ва и Ме то хи је, 278.441 Ал ба на ца, 113.848 Ср ба и 27.910 
Ту ра ка .19 

Го ди на ма се број Шип та ра уве ћа вао, а Ср ба сма њи-
вао. На ро чи то у то ку Дру гог свет ског ра та ка да су  Шип та ри 
по би ли ви ше од 10.000 Ср ба, по го то во по сле осни ва ња тзв. 
Дру ге при зрен ске ли ге 1943. го ди не. Кад се ово ме до да Ти-
то ва ко му ни стич ка за бра на по врат ка  ви ше од 100.000 про-
те ра них ко сов ских Ср ба, он да ет нич ко чи шће ње над Ср би ма 
под се ћа на Ве ли ку се о бу под Чар но је ви ћем и до би ја ге но цид-
не раз ме ре. На њи хо во ме сто из Ал ба ни је је до се ље но пре ко 
100.000 Ал ба на ца. Не ки из во ри го во ре да је од 1966. до 1988. 
са Ко со ва и Ме то хи је под при ти сци ма исе ље но око 220.000 
Ср ба. Дру ги из во ри го во ре да је тај број знат но ве ћи. 

По пис од 1948. го ди не бе ле жи да је на Ко сме ту жи ве ло 
укуп но 727.820 ста нов ни ка од че га 498.242 Ал ба на ца, 171.911 
Ср ба, 28.050 Цр но го ра ца, 9.679 Му сли ма на,  5.290 Хр ва та, 
11.230 Ци га на.

18 Ви ди: Љ. Ди мић/Ђ. Бо ро зан, Ју го сло вен ска др жа ва и Ал бан ци, т. I, Увод на 
сту ди ја, Бе о град, 1998, стр. 21-28.

19 Пре ма : Пе тар Вла хо вић, Ста нов ни штво Ср би је у дру гој по ло ви ни XX ве ка, 
Гласникетнографскогинститута, Бе о град, 1989, стр. 176.
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Го ди не 1971. би ло је 916.167 Ал ба на ца, 228.261 Ср ба, 
31.515 Цр но го ра ца, 14.593 Ту ра ка итд, да би 1981. го ди не број 
Ал ба на ца по рас тао на 1.226.736 ста нов ни ка.20

До Дру гог свет ског ра та и ус по ста вља ња со ци ја ли стич-
ке Ју го сла ви је, Ко со во и Ме то хи ја ни ка да ни су пред ста вља-
ли по себ ну управ ну  те ри то ри ју: ни у рим ским, ни у ви зан-
тиј ским вре ме ни ма; ни за вре ме сред њо ве ков не Ср би је, ни 
за вре ме тур ске вла да ви не; ни у Кра ље ви ни Ср би ји, ни  Кра-
ље ви ни Цр ној Го ри по сле 1913, ни у Кра ље ви ни СХС. КПЈ 
се  под ути ца јем КИ од 1924. го ди не за ла га ла за раз би ја ње 
ју го сло вен ске др жа ве и фор ми ра ње на ци о нал них др жа ва као 
бра не „ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму“. Че твр ти кон грес КПЈ  
(Дре зден, 1928) из ри чи то зах те ва бор бу за ства ра ње не за-
ви сне Хр ват ске, Цр не Го ре „не за ви сне и ује ди ње не Ма ке до-
ни је“, не за ви сне Сло ве ни је, а „рад нич ка кла са је по зва на да 
по ма же бор бу ал бан ског на ро да за не за ви сност и ује ди ње ну 
Ал ба ни ју“. По на ло гу КИ ко му ни стич ко ру ко вод ство Ју го-
сла ви је је 1939. го ди не ан га жо ва но на осни ва њу КП Ал ба ни-
је, а пар тиј ска ор га ни за ци ја Ко со ва и Ме то хи је одво је на је од 
цр но гор ске и ди рект но по ве за на са ЦК КПЈ.

Оку па ци ју Ко со ва и Ме то хи је од стра не ита ли јан ских 
и не мач ких тру па ал бан ско ста нов ни штво је до че ка ло као 
осло бо ђе ње, и у та ко фор ми ра ној „Ве ли кој Ал ба ни ји“ све је 
вр ве ло од кви слин шких фор ма ци ја, ко је су за вре ме оку па ци-
је овог де ла срп ске зе мље уби ле ви ше од де сет хи ља да Ср ба. 
На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је сеп тем бра 1943,  „Ве ли ка Ал-
ба ни ја“ је на ста ви ла да жи ви под не мач ким про тек то ра том. 
На и ме, ал бан ске кви слин шке фрак ци је осно ва ле су тзв. Дру-
гу при зрен ску ли гу сеп тем бра 1943, са ци љем очу ва ња ове 
фа ши стич ке тво ре ви не, ка ко би Ко со во, Ме то хи ја, део Ра шке 
обла сти са Но вим Па за ром, део Цр не Го ре и за пад на Ма ке до-
ни ја, оста ли у са ста ву Ал ба ни је. На истим се па ра ти стич ким 
и ве ли ко ал бан ским  по зи ци ја ма ста ја ли су и при пад ни ци на-
род но о сло бо ди лач ког по кре та, што по твр ђу је ре зо лу ци ја Бу-
јан ске кон фе рен ци је, у ко јој се још ка же: „Ко со во и Ме то хи ја 
је крај ко ји је на се љен нај ве ћим де лом шип тар ским на ро дом, 
а ко ји као и увек, та ко и да нас, же ли да се ује ди ни са Шип ни-
јом“. 21 Кал ку ли са њем са сед мом ју го сло вен ском ре пу бли ком 
ко ју би чи ни ла „Ве ли ка Ал ба ни ја“, ко му ни стич ко вођ ство је 

20  Исто
21  Мо мир Стој ко вић, нав. де ло, стр. 6.
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за пра во под стре ка ва ло ору жа не по бу не ко сов ских Ал ба на ца, 
ко ји су то ком дру ге по ло ви не 1943. и го то во це лу 1944. го ди-
ну на сто ја ли да очу ва ју власт Ли ге на па ди ма на Уро ше вац, 
Гњи ла не, Треп чу, Ми тро ви цу и ору жа ним устан ком у Дре-
ни ци.  Јо сип Броз као ко ман дант НОВЈ, био је при ну ђен да 
на Ко со ву и Ме то хи ји уве де вој ну упра ву 8. Фе бру а ра 1945. 
го ди не. По бу ње нич ке ак тив но сти ши ро ких ал бан ских ма са 
и па ра вој них фор ма ци ја, ко је су бро ја ле на де се ти не хи ља да 
при пад ни ка, чи ји  је циљ био из два ја ње Ко сме та из са ста ва 
Ср би је и при па ја ње  Ве ли кој Ала ба ни ји, тра ја ле су, са ве ћим 
или ма њим ин тен зи те том  до 1952. го ди не.

Из ре до ва по ли тич ке еми гра ци је са ис так ну тим  пред-
став ни ци ма Дру ге при зрен ске ли ге фор ми ра на је тзв. Тре ћа 
при зрен ска ли га у Бри се лу 1967. го ди не. Она је пред ста вља ла 
глав ну сна гу у фор ми ра њу и обу ци мно гих те ро ри стич ких 
гру па ко је су ушле у са став тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со-
ва.

На ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји ал бан ског по ли тич ког и 
се па ра ти стич ког по кре та на ру ку су ишле устав не про ме не 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка санк ци о ни са не 
Уста вом од 1974, и по др шка на ан ти срп ској осно ви Сло ве-
ни је и Хр ват ске, као и хр ват ско-му сли ман ског де ла Бо сне и 
Хер це го ви не.

2)Правонасамоопредељењенеприпадама
њинама

У вре ме ра та за ју го сло вен ско на сле ђе, тј. са мо о пре де-
ље ње кроз на сил но от це пље ње три  бив ше југ со ло вен ске ре-
пу бли ке, ко сов ско ме то хиј ски Ал бан ци су се та ко ђе по зи ва ли 
на пра во на са мо о пре де ље ње за сво ју ма њи ну у Ср би ји.22

Ка да би пра во на са мо о пре де ље ње би ло про ши ре но на 
на ци о нал не ма њи не да нас би у све ту, ве ро ват но, би ло не ко-
ли ко хи ља да др жа ва.

Не за до вољ ни спо ро шћу у ре ша ва њу ко нач ног ста ту са 
Ко со ва и Ме то хи је, аме рич ки кон гре сме ни, ре пу бли ка нац 
Бен џа мин Гил ман и де мо кра та Том Лан тош под не ли су Ре зо-

22 Ви ди: Шкељ зен Ма ли ћи, Спо ра зу ме ва ње Ал ба на ца у не на си љу – из град-
ња на ци о нал ног иден ти те та на спрам Ср ба – Су коб или ди ја лог, Су бо ти ца, 
1994; М. Кра сни ћи, Не ма ми ра на Бал ка ну без са мо о пре де ље ња Ал ба на ца, 
Борба, Бе о град, 16. март 1993, стр. 11.
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лу ци ју 467 ко јом тра же да Пред став нич ки дом при зна не за-
ви сност Ко со ва. У пред ло гу ре зо лу ци је пи ше да „Пред став-
нич ки дом тре ба да про гла си не за ви сност Ко со ва у скла ду са 
при зна ва њем пра ва на са мо о пре де ље ње као фун да мен тал ног 
пра ва свих на ро да“.23  Кон гре сме ни про из вољ но и не тач но 
твр де да је Ко со во су ве ре на те ри то ри ја још од 1944, те да је 
би ло под оку па ци јом Ми ло ше ви ће вог „ан ти ал бан ског ра си-
зма“ од 1989. до ин тер вен ци је НА ТО 1999. го ди не. На осно-
ву  ових кон струк ци ја се нат ски ко ми тет аме рич ког кон гре са 
тра жи да се Ср би ма об но ве санк ци је због „по др шке срп ским 
струк ту ра ма на Ко со ву“.24

Слич ни зах те ви до ла зи ли су од Ри чар да Хол бру ка, 
глав ног аме рич ког ар хи тек те за Бал кан, као и од  Ја но ша Бу-
гај ског из ва шинг тон ског Цен тра  за стра те шка и ме ђу на род-
на ис тра жи ва ња. Он та ко ђе сма тра да Ср би ја тре ба да пу сти 
Ко со во Ал бан ци ма, јер се „са Ко со вом ства ра ју про бле ми а 
не ре ше ња“, те да ал бан ски на род не же ли да бу де део Ср би је. 
Бу гај ски ре зиг ни ра но кон ста ту је: „На жа лост, у Ср би ји не ма 
до вољ но хра брих по ли ти ча ра ко ји ће ре ћи – Ко со во је про-
шлост, мо ра мо ићи да ље, по ста ти део Евро пе“.25

Већ смо ука за ли, да ко рект ним ту ма че њем пра ви-
ла ме ђу на род ног пра ва пра во на са мо о пре де ље ње при па да 
категoрији на ро да, а не и на ци о нал них ма њи на.  Без об зи ра 
на број ност Ал бан ци су у Ср би ји  и СР Ју го сла ви ји на ци о-
нал на ма њи на. Као на ци о нал на ма њи на они на Ко сме ту тре-
ба да има ју ауто но ми ју по европ ским стан дар ди ма. Да кле, ни 
ма ње ни ви ше од ауто но ми је.

Де кла ра ци ја о не за ви сно сти ко ју су ал бан ски се це си о-
ни сти јед но стра но до не ли фе бру а ра 2008, а при зна ло 50-так 
др жа ва, сва ка ко је у су прот но сти с ме ђу на род ним пра вом и 
Ре зо лу ци јом 1244 СБ УН. Ин те ре сант но је ви де ти ка ко ову 
де кла ра ци ју пред Ме ђу на род ним су дом прав де у Ха гу  бра не 
прав ни струч ња ци САД. Они, на и ме шип тар ску де кла ра ци ју 
о не за ви сно сти упо ре ђу ју са   По ве љом о не за ви сно сти САД, 
тј. осло бо ђе њем од бри тан ске ко ло ни јал не вла сти. Они, да-

23 Пре ма: Зо ран Авра мо вић, Ко со во и Ме то хи ја – да ли је са НА ТО бом бар до-
ва њем  за вр шен по сао оти ма ња, Српскаслободарскамисао, бр. 4, Бе о град, 
2003, стр. 141.

24 Исто
25 Исто, стр. 142.
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кле, сма тра ју, као и по ме ну ти кон гре сме ни, да је Ко со во би ло 
под оку па тор ском вла шћу Ср би је. Овај исто риј ски фал си фи-
кат је по ла зни став САД у за го ва ра њу ко сов ске не за ви сно-
сти. По ли тич ке и прав не чи ње ни це, да је Ко со во и Ме то хи ја  
има ло ауто ном ни ста тус у др жа ви Ср би ји, са мо у пра ву  по 
нај ви шим европ ским стан дар ди ма – за њих су не ва же ће.  Ни-
је ли ов де пра во у сен ци си ле и аро ган ци је? Ка ко дру га чи је 
об ја сни ти за што аме рич ки прав ни пред став ник по зи ва Ме-
ђу на род ни суд прав де да Де кла ра ци ју о не за ви сно сти Ко со ва 
оста ви не так ну ту као из раз во ље ко сов ског на ро да. Пред ла-
же да суд то учи ни „би ло од би ја ју ћи да се из ја сни о ње ној 
ле гал но сти, би ло утвр ђу ју ћи да ме ђу на род но пра во не за бра-
њу је де кла ра ци је о не за ви сно сти, ре као је Ко (Ха ролд Хонг ђу 
Ко, М. С.), апе лу ју ћи на суд да се не ба ви ши рим пи та њем са-
мо о пре де ље ња у ме ђу на род ном пра ву или да, у су прот ном, 
Ко со во по сма тра као по се бан слу чај. Став САД је да ме ђу на-
род но пра во „не ре гу ли ше“ де кла ра ци је о не за ви сно сти и да 
је Ре зо лу ци ја 1244 „ан ти ци пи ра ла, иако ни је уна пред од ре-
ди ла“ не за ви сност Ко со ва као ис ход“.26

Ни је по тре бан по се бан ис тра жи вач ки и ана ли тич ки та-
ле нат  да се из ово га ви ди не до ста так ма ка кве прав не ар гу-
мен та ци је, што се уоста лом и не  скри ва, „апе ло ва њем  на суд 
да се не ба ви ши рим пи та њем са мо о пре де ље ња у ме ђу на род-
ном пра ву“. Та ко ђе, став да је Ре зо лу ци ја 1244 „ан ти ци пи ра-
ла, иако ни је уна пред од ре ди ла“ не за ви сност Ко со ва као ис-
ход, го во ри да се ов де ра ди о аме рич ком де ло ва њу с по зи ци ја 
си ле, тј. о њи хо вом ге о по ли тич ком на сту пу су прот ном ме ђу-
на род ном прав ном и де мо крат ском по рет ку. Да ни је у пи та-
њу НА ТО-аме рич ки по ход на ис ток, не  би САД на срп ском 
Ко сме ту пра вио  Бонд стил – нај ве ћу вој ну ба зу у Евро пи.

Прав ни за ступ ник Ру си је (Ки рил Ге вор ги јан, М. С.) је 
на гла сио да оп ште ме ђу на род но пра во „спре ча ва Ко со во да 
про гла си не за ви сност, јер не ужи ва пра во на са мо о пре де ље-
ње“. Ру си ја сма тра да  је Ре зо лу ци ја 1244 на сна зи „и да су сви 
ду жни да је се при др жа ва ју... Ре зо лу ци ја 1244 про пи су је ре-
ше ње ста ту са Ко со ва пре го во ри ма уз са гла сност обе стра не, 
а за бра њу је јед но стра не по те зе, ни је мо гла би ти пре и на че на 
од лу ком иза сла ни ка ге не рал ног се кре та ра УН Мар ти ја Ах-

26 Пре ма:  Су дар ве ли ких си ла, Гласјавности, Бе о град, 9. де цем бар 2009, стр. 
3.
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ти са ри ја да окон ча пре го во ре и пре по ру чи не за ви сност као 
је ди но ре ше ње“. Ру си ја сма тра да при вре ме ни ме ђу на род ни 
ре жим на Ко со ву ни је мо гао да окон ча ни ко сем Са ве та без-
бед но сти УН. Ру ски за ступ ник је не ги рао тврд ње зе ма ља ко-
је по др жа ва ју Ко со во да ме ђу на род но пра во „не ре гу ли ше“ 
де кла ра ци ју о не за ви сно сти и на гла сио: „Че сто чу је мо да ме-
ђу на род но пра во ни је пра во, да се не од но си на из у зет ке и да 
је моћ пра во. Овај слу чај је при ли ка да по ка же мо да ме ђу на-
род но пра во ва жи“.27 

За пре па шћу је чи ње ни ца да вр хун ски прав ни струч ња-
ци све та не узи ма ју у об зир нај ва жни ју исто риј ску чи ње ни цу 
у ве зи са шип тар ским (ал бан ским) ста нов ни штвом на Ко со-
ву и Ме то хи ји. А та чи ње ни ца је не за о би ла зна, јер ве ли ки 
про це нат при пад ни ка штип тар ске (ал бан ске) на род но сти на 
Ко со ву и Ме то хи ји је (1999) био с др жа вљан ством Ре пу бли-
ке Ал ба ни је. То зна чи, да су они би ли стран ци у Ре пу бли ци 
Ср би ји и да су им ору жа не сна ге НА ТО-а по мо гле да от це пе 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и да на њој про гла се сво ју др-
жа ву. 

 Ни ко не по ста вља пи та ње, да ли би се прав ни струч-
ња ци за ла га ли за от це пље ње те ри то ри је у не кој дру гој др жа-
ви чла ни ци УН, ако би то от це пље ње оба ви ли стран ци – ко-
ји ма је та др жа ва, прет ход но, пру жи ла го сто прим ство, ка ко 
је то учи ни ла Ср би ја др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ал ба ни је. 

 Не ве ро ват но је, да ни прав ни тим Ре пу бли ке Ср би је 
ни је на ја вио, да ће ко ри сти ти чи ње ни цу - да на Ко со ву и Ме-
то хи ји жи ви не ко ли ко сто ти на хи ља да др жа вља на Ре пу бли ке 
Ал ба ни је и да су они би ли из вр ши о ци зло чи на над срп ским 
ста нов ни штвом, ор га ни за то ри се це си је и чла но ви ал бан ских 
па ра вој них је ди ни ца.

 Ако се за не ма ри да је Тур ска, прет ход них ве ко ва – 
док је би ла оку па тор на Бал ка ну, про го ни ла срп ски на род с 
Ко со ва и Ме то хи је и та мо до се ља ва ла Шип та ре (Ал бан це), 
Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу је тре ба ло пред ста ви ти 
чи ње ни це о њи хо вом до се ља ва њу на Ко со во и Ме то хи ју у 
два де се том сто ле ћу. О то ме има ју са чу ва ни др жав ни до ку-
мен ти: Ср би је, Ал ба ни је, Ита ли је, Не мач ке, Аустри је, Бу гар-
ске, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Бри та ни је, Фран цу-

27  Пре ма: Су дар ве ли ких си ла, Гласјавности, 9. де цем бар 2009, стр. 3.
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ске... До се ља ва ње др жа вља на Ре пу бли ке Ал ба ни је на Ко со во 
и Ме то хи ју је оба вље но у три ета пе:

а) У Дру гом свет ском ра ту, Ита ли ја је оку пи ра ла Ал-
ба ни ју и Ко со во и Ме то хи ју и ту је вла да ла од 1941. 
до 1943. Ита ли јан ска фа ши стич ка вој ска је прог на-
ла део срп ског ста нов ни штва и до се ли ла др жа вља не 
Ал ба ни је, усту па ју ћи им срп ске ку ће и има ња;

б) Не мач ка је, по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, оку пи ра ла 
Ко со во и Ме то хи ју и вла да ла од 1943. до 1945. го ди-
не. Не мач ка на ци стич ка вој ска је прог на ла део срп-
ског ста нов ни штва и до се ли ла др жа вља не Ал ба ни је, 
усту па ју ћи им срп ске ку ће и има ња;

в) По сле Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји је уве ден  
ко му ни зам, а на че лу др жа ве је био Јо сип Броз Ти то, 
Хр ват по на род но сти – и ан ти срп ски рас по ло жен. Он 
је од лу чио, да, ко нач но, Ко со во и Ме то хи ју до дат но 
на се ли др жа вља ни ма Ал ба ни је. На ре дио је да се Ср-
би, ко је су про те ра ли с Ко со ва и Ме то хи је ита ли јан-
ски фа ши сти и не мач ки на ци сти не мо гу вра ти ти на 
сво ја има ња и да мо рају да жи ве у дру гим де ло ви ма 
Ср би је. Под из го во ром да је у Ал ба ни ји ко му ни стич-
ка дик та ту ра и да се та мо љу ди зло ста вља ју, под-
сти цао је до се ље ње др жа вља на Ал ба ни је на Ко со во 
и Ме то хи ју – од 1945. до 1980. го ди не. Но во до шли 
Шип та ри (Ал бан ци) су про го ни ли срп ско ста нов-
ни штво, али се о то ме ни је сме ло у ко му ни стич кој 
Ју го сла ви ји го во ри ти. За ни мљи во је, што би прав ни 
струч ња ци у Ха гу, мо ра ли да узи ма ју у об зир – Ти то 
ни је ове др жа вља не Ал ба ни је на се ља вао у Сло ве ни-
ју, Хр ват ску и Бо сну и Хер це го ви ну, не го са мо у Ср-
би ју и Ма ке до ни ју. Би ла је то стра хо ви та ан ти срп ска 
ко му ни стич ка ме ра – јер је ста нов ни штво у Ма ке до-
ни ји, пр вих го ди на по сле ра та, би ло срп ско. Аси ми-
ло ва но је у Ма ке дон це, по след њих го ди на. 

Оно што је ве о ма ва жно за рас пра ву на Ме ђу на род ном 
су ду прав де у Ха гу је чи ње ни ца, да сви Шип та ри (Ал бан ци) 
на Ко со ву и Ме то хи ји (до се ље ни из Ал ба ни је – њих је, да по-
но ви мо, сто ти не хи ља да) ни кад ни су по кре та ли про це ду ру 
за при јем у др жа вљан ство Ср би је – они су и да нас стран ци. 
Но, ко му ни стич ки ре жим Јо си па Бро за Ти та их је, пре ко оп-
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штин ских чи нов ни ка, ауто мат ски уно сио у књи ге др жа вља-
на – што је би ло про тив у став но и про тив за ко ни то, та ко да се 
тај по сту пак, прав но, сма тра не ва жним – ка ко су то оце ни ли 
и прав ни ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, кад су от кри ли 
да је хр ват ски фа ши стич ки рат ни зло чи нац, Ан дри ја Ар ту-
ко вић, био, на тај на чин, упи сан у књи ге др жа вља на Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва. Због то га је прог нан из САД – из-
ру чен је Ју го сла ви ји, где му је су ђе но. 

III
ШтачинисрпскавластзаодбрануКосоваи

Метохије?

1)Косовскопитањениједемократсконего
геополитичко

ДОС-ов ска власт је  ко сов ски про блем ду го, по је дин ци 
на жа лост и да нас, ве за ла  ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де-
мо крат ски по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско 
пи та ње де мо крат ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво-
јих за пад них са ве зни ка осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши-
ти.  Ду го ни је узи ма но у об зир да се ов де не ра ди ни о ка квом 
де мо крат ском пи та њу, људ ским пра ви ма и стан дар ди ма, већ 
да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу ко смет ских Ал ба на ца 
да от це пе  Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли ку Ал ба ни ју; да 
је њи хов сан о оти ма њу срп ске зе мље, за сно ван на прин ци пу 
ет нич ке ве ћи не, по стао ком пле мен та ран с ге о стра те гиј ским 
и ге о по ли тич ким ин те ре си ма САД и НА ТО-а, у про ме ње ним 
гло бал ним кон сте ла ци ја ма на европ ском и свет ском про сто-
ру. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о по ли-
тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“.  
За што про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла 
да се до след но при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји 
Ко со во и Ме то хи ја се де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и 
СР Ју го сла ви је и тра жи по бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду 
про ши ре не ауто но ми је. Ср би ја је,  ми мо ру ске са гла сно сти, 
иако  је Ру си ја, по го то во пред сед ник Вла ди мир Пу тин, пред-
ста вља ла чврст осло нац у од бра ни Ко со ва и Ме то хи је,  при-
хва ти ла  ми си ју  ЕУЛЕКС,  ко ја је тре ба ла да бу де „ста ту сно 
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не у трал на“ и ра ди на ис пу ње њу „шест та ча ка“, прем да  се 
мо гло зна ти да је она за ми шље на да  ра ди на ожи во тво ре њу 
Ах ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву. На кон све га што 
се до го ди ло са Ко сме том, ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич-
ки ис прав на по зна та  Ми ло ше ви ће ва сен тен ца: „Не на па да ју 
Ср би ју због ме не, већ ме не на па да ју због Ср би је”.28  На овом 
ме сту ука зу је мо на ве о ма ин те ре сант ну кри ти ку про ал бан-
ске ери сти ке ко сов ског про бле ма  Ми ло ша Кне же ви ћа, ко ји  
у члан ку КосовоиМетохијауСрбији–СрбијауЕврописа-
др жај но и ана ли тич ки ске ни ра ста во ве „оти ма ча! Ко сме та.29 

За пад, на че лу са САД, при хва тио је се це си ју као „по-
ли тич ки ре а ли зам”. САД су на ју го сло вен ску кри зу гле да ле 
с по зи ци је ши рих ге о стра те гиј ских и ге о по ли тич ких ин те-
ре са. У про ме ње ним гло бал ним ге о по ли тич ким  кон сте ла-
ци ја ма: рас па ду СССР-а и ује ди ње њу Не мач ке, ра за ра ње Ју-
го сла ви је до шло је као је дин стве на при ли ка да САД пре ко 
НА ТО пак та учвр сти сво је по зи ци је у Евро пи. Сто га је рат у 
Хр ват ској и БиХ, а за тим и на Ко со ву омо гу ћио да  Аме ри-
ка, као по бед ник у хлад ном ра ту, учвр сти за пад ну али јан су, 
на мет не Парт нер ство за мир др жа ва ма цен трал не, ис точ не и 
ју го и сточ не Евро пе, да овла да др жа ва ма Ри млан да – пре ма 
упут стви ма зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча ра: Кје ле на, 
Ра це ла, Ма кин де ра, Спајк ма на и дру гих, да пи та ње европ ске 
без бед но сти  из гра ди на осно ва ма НА ТО-а, без ути ца ја Ру си-
је, са стра те гиј ским ци љем овла да ва ња Хар тлан дом - ср цем 
евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се,  у ко јем цен трал но ме сто 
за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Бже жин ски  са свим отво ре-
но, у сво јој књи зи Великашаховскатабла, тра жи да се Ру си ја 
по це па на три де ла: Мо сков ску Ру си ју, Си бир ску ре пу бли ку 
и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку.

Има ју ћи у ви ду ова ко про јек то ва не ци ље ве за пад них 
си ла – Ва ти ка на, Не мач ке, САД – мо гли би смо кон ста то ва ти 
да је ра за ра ње Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због де ком-
по но ва ња срп ских зе ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи ни о ца, 
као „про ду же не ру ке“ ру ског ути ца ја на Бал ка ну и Ме ди те-
ра ну. То је раз лог  да се срп ски ет нич ки про стор тре ти ра као 

28 Иако је ова те за ис прав на, ни Ми ло ше ви ће ва, ни прет ход на ко му ни стич ка 
власт ни су би ли на ви си ни исто риј ског зах те ва да се „ко сов ско пи та ње“ ре-
ша ва као кључ но др жав но и на ци о нал но пи та ње, а не да се пре ко днев но по-
ли тич ких ма ни пу ла ци ја и кал ку ла ци ја ства ра при вид бор бе за Ко смет. 

29 Ви ди ши ре: Ми лош Кне же вић, Ко со во у Ср би ји – Ср би ја у Евро пи, Нацио
налниинтерес, 01/2006, ИПС, Бе о град, 2006, стр. 51-94.
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„по ли тич ки нео р га ни зо ван про стор“, па су на ње му фор ми-
ра не ан ти срп ске др жав не тво ре ви не , а уни шта ва ју  или оти-
ма ју  ле ги тим не и ле гал не срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко со во 
и Ме то хи ја, ко је  су се као „ге ри ла“ ис пре чи ле аме рич ком и 
ва ти кан ско-гер ман ском  екс пан зи о ни зму пре ма ис то ку.

Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је од стра не За па да, умно-
го ме ли чи на Хи тле ро во оти ма ње Су де та од Че хо сло вач ке 
1938. го ди не. Раз ли ка је у то ме што су Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја при во ле ле Че хо сло вач ку да се „до бро вољ но” од-
рек не де ла сво је те ри то ри је, што са Ср би јом да нас, на сре ћу, 
ни је слу чај.

Има ју ћи у ви ду по ли ти ку и стра те ги ју За па да пре ма 
срп ској др жа ви и на ро ду то ком ју го сло вен ске кри зе не мо же-
мо  да не кон ста ту је мо да је и Хи тлер по ла зио од исто вет них 
пре ми са ка да је ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. 
На и ме, Хи тлер је свом иза сла ни ку за Ју го и сток др Хер ма ну 
Ној ба хе ру, кра јем  ав гу ста 1943. го ди не, го во рио: „Ни ка да не 
сме мо да до зво ли мо да на Бал ка ну оја ча на род ко ји има осе-
ћа ње за по ли тич ку ми си ју. Ср би су упра во та кав на род. Они 
су до ка за ли ве ли ку др жа во твор ну сна гу“.30 

2)Тужбаилисавет
Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, као и оста ли срп ски 

ду жно сни ци не пре ста но по на вља ју да ни кад не ће при зна ти 
не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. То се под ра зу ме ва  јер то  
зна чи о по што ва ти Устав Ср би је, што је ду жност и оба ве-
за сва ког ње ног гра ђа ни на, па и пред сед ни ка.  Све дру го би 
би ла ве ле и зда ја зе мље.  Срп ска власт се од лу чи ла да пи та ње 
ме ђу на род но прав не ле гал но сти Де кла ра ци је о не за ви сном 
Ко со ву до ста ви на ре ша ва ње Ме ђу на род ном су ду прав де у 
Ха гу. Срп ска власт ка же да је на тај на чин  пи та ње Ко со-
ва  са по ли тич ког из ме сти ла на прав ни те рен. Ово је не у-
вер љи ва те за с об зи ром да је ми шље ње Ме ђу на род ног су да 
прав де са ве то дав но и ни ко га не оба ве зу је да по сту па пре ма 
ње му. Ко сов ски Ал бан ци ни ка да не ће до ћи за пре го ва рач ки 
сто без сна жног при ти ска ве ли ких за пад них си ла, ко је су и 
би ле мен то ри ства ра ња ове ква зи др жав не тво ре ви не. Они су 

30 Ни ко ла Жив ко вић, Сли ка Ср ба у не мач ким ме ди ји ма 1990-2000, у: Вели
каСрбија–истине,заблуде, злоупотребе, уред ни ци В. Кре стић/М. Не дић,
СКЗ, Бе о град, 2003, стр. 499.
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на мер но рас ки ну ли пре го во ре кра јем 2007. го ди не, твр де ћи 
да су мо гућ но сти  за пре го во ре ис цр пље не јер се две стра не 
ни су до го во ри ле. А до го во ра ни је би ло јер је јед на стра на, 
ко сов ски Ал бан ци, има ла ап со лут ну по др шку да не по шту је 
Ре зо лу ци ју 1244.   Не тре ба се за ва ра ва ти да ће са ве то дав но 
ми шље ње (под усло вом да  уоп ште бу де  ишло у при лог Ср-
би ји) при мо ра ти Ва шинг тон и Бри сел да до не су од лу ку о но-
вим пре гоп во ри ма. Та ко ђе, зна ло се да је ме ђу на род но пра во 
на стра ни Ср би је и да је то За пад иг но ри сао, па је илу зор но 
оче ки ва ти да ће За пад то ми шље ње про ме ни ти  пред су дом 
у Ха гу. Сто га се ова кав по тез срп ске вла сти мо же про чи та ти 
као сво је вр сно „бе жа ње од про бле ма“, не за ме ра ња за пад ним 
при ја те љи ма, све у сти лу „бри го мо ја пре ђи на дру го га“.

Ту жба је сва ка ко ја чи по тез од тра же ња ми шље ња за 
не што што је прав но пот пу но не спор но. Осим то га, „ ту жба 
го во ри и о чвр сти ни вла сти те про це не и ста ва уко ли ко сте 
уве ре ни у то да је По ве ља УН и Ре зо лу ци ја 1244 до ве де на у 
пи та ње, од но сно, ни је по што ва на. У том слу ча ју не ће те тра-
жи ти ми шље ње, по го то во не са ве то дав но.31

Ту жба би  би ла не са мо до каз да је срп ска власт уве-
ре на у ис прав ност та кве од лу ке, већ би све до чи ла о су ве ре-
не вла сти јед не др жа ве, би ла би, да кле, и сна жна по ли тич ка 
по ру ка.  За што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве ни ју ко ја је 
у тре нут ку при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском уни-
јом, или, на при мер, Хр ват ску, ко ја је про те ра ла у го то во све 
Ср бе из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат 
ни је при зна ла вла ду и Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, ко ја је, за 
раз ли ку од Ко со ва, има ла пра во на са мо о пре де ље ње, и по 
том осно ву за сно ва ла сво ју др жа ву, ко ју су Хр ва ти уз по моћ 
За па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме би Ср би ја 
на прав ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду ју го-
сло вен ске др жа ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме-
ва ја сан од го вор у ви ду пре су де. Уме сто то га има мо го то во 
не ве ро ва тан па ра докс, сву где ,али не и у хр ват ској по ли ти ци: 
Хр ват ска је ту жи ла Ср би ју за из гон Ср ба из Кра ји не?!  Ср би-
ја се и овом при ли ком до след но па ци фи стич ки по на ша, сле-
по се др жи ме ђу на род ног пра ва, од у ста ју ћи  од про тив ту жбе 
за ге но цид Хр ва та над Ср би ма то ком це лог 20. ве ка и, да не 

31 Во ји слав Ко шту ни ца – ин тер вју, Гласјавности, 7. де цем бар 2009, стр. 2.
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би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо на „Олу ји“. Ваљ да ће 
се од бра ни ти!  

Нај зад, да про ко мен та ри ше мо у ка квој су ве зи два стра-
те шка  при о ри те та ак ту ел не вла сти: од бра на Ко со ва и Ме-
то хи је и ула зак у ЕУ. Срп ска власт се тру ди да по ка же ка ко 
су ова два пи та ња одво је на и да је не бит на чи ње ни ца што су  
22 зе мље чла ни це ЕУ при зна ле  Ко со во – то ни је учи ни ла 
Европ ска уни ја. Па кад то, ако бу де по треб но, учи ни ЕУ –  то 
ни је учи ни ла Ср би ја. За и ста, ов де не ма мно го ло ги ке, али 
има пре ви ше са мо за ва ра ва ња.

Во ји слав Ко шту ни ца  ука зу је на став ЕУ да по сле слу-
ча ја Ки пра не ће при хва ти ти члан ство ни јед не др жа ве чи ји 
ста тус и те ри то ри јал ни ин те гри тет ни је ре шен. То зна чи да 
ће у пр ви мах, док пре го во ри о кан ди да ту ри бу ду тра ја ли, 
би ти по треб но да се ус по ста ве до бро су сед ски од но си из ме ђу 
Ср би је и ње ног де ла ко ји се зо ве Ко со во и Ме то хи ја. За тим 
ће се од Ср би је оче ки ва ти пу на нор ма ли за ци ја и са рад ња са 
вла сти ма из При шти не.

Др жав ни ми ни стар у Ми ни стар ству спољ них по сло ва 
Не мач ке Вер нер Хо јер  нас оба ве шта ва да „тре ба ство ри ти 
кли му ко ја ће Бе о гра ду олак ша ти ре ша ва ње про бле ма Ко со-
ва“. Го во ре ћи о усло ви ма ко је би Ср би ја тре ба ло да ис пу ни 
пре под но ше ња зах те ва за члан ство у  Евро по ској уни ји, не-
мач ки др жав ни ми ни стар је по но вио да „ЕУ не при ма чла но-
ве ко ји ни су ре ши ли про бле ме са сво јим су се ди ма“.32
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ABDUCTION OF KOSOVO IN THE PROCESS OF DE-SER-
BIZATION OF BALKAN

Summary

A“drama”ofKosovoprimarilyshouldbeobservedthrough
aprismofchangedgeopoliticalrelationsbetweengreatpowers
andasakeylinkinthechainoftheprocessofdeSerbizationof
Balkan,andalsoassomesortofpoliticalandmilitarylaboratory
andgeostrategicvanguardintheWesternconquestoftheEast.
IfinthiswayacurrentdefeatofSerbsinthebattlefor“Yugoslav
heritage”isobserved,thenitwillbeeasierforustodemand,with
thehelpofRussia,anewconferencewithafairandpermanent
solutionforallunsolvedoressentiallyonhold”issuesthathave
remainedasaconsequenceofthebreakupofYugoslavstate.It
isdifficult tounderstandforSerbiathat it isgivenconditionto
enrollintotheEuropeanUnionwithoutKosovoandMetohija,or
torecognizeKosovo,asaconditiontohermembershipintheEU.
ItwouldimplyatotalinequalityandunfairnessbytheEuropean
nationsandtheirstates.Foritwouldimplythatononesidethe
BerlinWallhasbeenbrokendown,whileontheotherside,that
newwallshavebeenbuiltbetweenSerbiannationsthathadbeen
divided between newly established satellitelike antiSerbian
states.Onthebasisoftheabovementioned,theRepublicofSrpska
Krajina–alegitimatestateoftheSerbiannationontheirhistori
calandethnicalspace–wouldbedestroyed.Inthesamesense,
therehavebeenexperimentsgoingoninregardtotheDayton’s
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BosniaandHerzegovina,withanunequivocalobjective–ending
theRepublicofSrpskathroughreshapingofBosniaandHerze
govinaintoanunitarystate.Thiswouldcertainlyimplythatthe
problemofKosovoandMetohija,andalsotheissueofSerbiain
general,oughttobesolvedinaccordwithinternationallawand
Europeanstandards.
KeyWords:therighttoselfdetermination,politicsofgreatpow

ers,dismembermentofSerbianpeople,Republicof
SrpskaKrajina,RepublicofSrpska,Serbia,Kosovo
andMetohija
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Урош Шу ва ко вић*

ПАР ТИ ЈЕ У СР БИ ЈИ И  
КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА 1990-2000.

Резиме

У овом периоду, који је један конституишући период 
за партијски плурализам у Србији, нема ни једне релевантне 
политичке партије која се залаже за независност Косова, 
са изузетком албанских партија на Косову и Метохији које 
не признају државу Србију нити њен конституционално-
политички систем,. Чак и Албанске партије из јужног 
или средишњег дела Србије не траже то, него се само 
залажу за либерализацију превођења непокретне имовине, 
са скривеном политичком намером да олакшају исељавање 
Срба и Црногораца са Косова и Метохије под притиском.

Иако националистичка еуфорија није успела да 
доведе на власт у Србији протагоносте радикалних 
националистичких идеја, као што је то био случај у 
свим другим бившим југословенским републикама, са 
изузетком Црне Горе, сигурно је да су најутицајније 
парламентарне политичке партије биле износиле радикалне 
националистичке ставове и захтеве и у својим програмима 
и у својим дневнополитичким активностима. У исто време 
треба да се помене да се са развојем и консолидацијом 
партијског плурализма у Србији један такав радикално-
националистички, па чак и шовинистички тон у њиховим 
програмско-политичким ставовима и опредељењима 
смањивао, тако да су те политичке партије у Србији 
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одбациле неке од њихових „кључних“ и „трајних“ радикално-
националистичких програмских опредељења и намера 
већ неколико година после њиховог појављивања у 1990.-
им годинама. У питању није било само одбацивање ових и 
таквих програмско-политичких ставова и опредељења, него 
истовремено прихватање потпуно супротних политичких 
опредељења. Социјалистичка Партија Србије показује 
највећу консистентност у својим програмско-политичких 
опредељењима у односу на Косово и Метохију, док су друге 
парламентарне партије знатно промениле своја програмска 
опредељења.
Кључне речи: политичке партије, програмско-политичка 

опредељења, Косово и Метохија, Србија, 1990-
2000.

I 
Увод но раз ма тра ње

По ли тич ки плу ра ли зам у Ср би ји, ус по ста вљен Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не,1 из не дрио је у овом 
пе ри о ду 316 по ли тич ких пар ти ја ко је су спро во ди ле сво ју 
по ли тич ку ак тив ност у Ср би ји.2 Ова ква мно го број ност по-
ли тич ких пар ти ја про из вод је ни за раз ли чи тих ути ца ја – од 
срп ског по ли тич ког мен та ли те та „два Ср би на – три пар ти је“, 
до за кон ског ре ше ња о по треб ној ми ни мал ној по др шци све га 
100 би ра ча за осни ва ње по ли тич ке стран ке.

* Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди-
штем у Ко сов ској Ми тро ви ци

1 Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не не са мо да ус по ста вља ви ше стра-
нач је и ре а фир ми ше уло гу по ли тич ких стра на ка у по ли тич ком жи во ту, по-
себ но про це су кан ди до ва ња др жав них функ ци о не ра, већ пред ста вља и пр ви 
устав ни текст у исто ри ји срп ске устав но сти ко ји са др жи сам по јам по ли тич-
ке пар ти је, тј.  „по ли тич ке стран ке“ ка ко у Уста ву из 1990. сто ји. Ви ди Урош 
Шу ва ко вић: „По ли тич ке пар ти је у по ли тич ком си сте му кон ци пи ра ном до-
но ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не“, у У. Шу ва ко вић, М. Јо ва-
но вић, Ж. Об ра до вић (ур. и прир.): Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. – не ки 
еле мен ти но вог по ли тич ког си сте ма, те мат ски збор ник ра до ва, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Тре ћи ми ле ни јум, Бе о град, 2007, стр. 120-133.

2 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 
ми ле ни јум, Бе о град, 2004. го ди не, при лог I и II, стр. 335-378. Ова ци фра об у-
хва та 210 по ли тич ких стра на ка упи са них у Ре ги стар по ли тич ких ор га ни за-
ци ја Ре пу бли ке Ср би је и 106 по ли тич ких пар ти ја ко је су упи са не у Са ве зни 
ре ги стар по ли тич ких ор га ни за ци ја Ју го сла ви је, чи је је се ди ште на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је.
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Јед но це ло ви то на уч но ис тра жи ва ње на те му из на сло-
ва мо гло би да об у хва ти ево лу ци ју по ли тич ких ста во ва о Ко-
со ву и Ме то хи ји (у да љем тек сту: Ко смет) свих ре ги стро ва-
них по ли тич ких пар ти ја. Та кво ис тра жи ва ње би, ме ђу тим, 
би ло ве о ма све о бу хват но, ску по и – не по треб но. Раз лог не-
по треб но сти на уч ног ис тра жи ва ња та квог оби ма на ла зи се 
у чи ње ни ци да су пар ти је спе ци фич не ор га ни за ци је чи ји је 
основ ни циљ осни ва ња – „осва ја ње, од но сно оста нак на вла-
сти или уче шће у вла сти“,3 а пу тем вр ше ња вла сти оне вр-
ше ути цај на дру штве но кре та ње, од но сно на оства ри ва ње 
од ре ђе них гло бал них дру штве них ци ље ва. Има ју ћи то у ви-
ду, са мо успе шне по ли тич ке пар ти је, а то зна чи оне ко је су 
из бо ри ма за до би ле пар ла мен тар ни ста тус,4 мо гле су ути ца ти 
на кре и ра ње др жав не по ли ти ке Ср би је у по гле ду ре ша ва ња 
про бле ма на Ко сме ту. Сто га је зна чај но пра ти ти ево лу ци ју 
у про грам ском-по ли тич ким ста во ви ма са мо пар ла мен тар них 
пар ти ја, и то пре све га оних ко је има ју ви ше-ма ње кон ти-
ну и ран пар ла мен тар ни ста тус у пе ри о ду 1990-2000. го ди на. 
То су Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС, у свим са зи ви ма 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не); Срп-
ска ра ди кал на стран ка (СРС, у свим са зи ви ма од 1992); Но ва 
де мо кра ти ја (НД, у свим скуп штин ским са зи ви ма), Де мо-
крат ска стран ка (ДС, у свим скуп штин ским са зи ви ма, из у зев 
у са зи ву од 1997. го ди не, ка да је бој ко то ва ла из бо ре); Де мо-
крат ска стран ка Ср би је (ДСС, у свим са зи ви ма од осни ва ња 
1992. го ди не, са из у зет ком са зи ва од 1997. го ди не, ка да је бој-
ко то ва ла из бо ре), Срп ски по крет об но ве (СПО, у свим са зи-
ви ма) и Ју го сло вен ска ле ви ца (ЈУЛ, од 1997. го ди не).5 Осим 

3 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 
ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 177-178.

4 У. Шу ва ко вић: „Ин стру мен ти ме ре ња успе шно сти по ли тич ких пар ти ја“, 
Збор ник  Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 118-119, Но ви Сад, 2005. 
стр. 395-403.

5 Мо же нам се за ме ри ти на ме то до ло шкој не до след но сти, с об зи ром на чи ње-
ни цу да се ра ди о стран ци ко ја је би ла у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср-
би је за сту пље на са мо у са зи ву од 1995. го ди не. Ме ђу тим, ка ко је ова пар ти ја 
на ста ла и де ли мич но од чла но ва СПС ко ји су би ли из ра зи ти је ју го сло вен ски 
ори јен ти са ни, или су до шли у не ки кон фликт са том стран ком, а њен глав ни 
иде о лог и пред сед ник Ди рек ци је је би ла Ми ра Мар ко вић, су пру га Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа, то су чла но ви ове пар ти је и пре не го што је она фор мал но 
по ста ла пар ла мен тар на на ре пу блич ком ни воу, би ли чла но ви Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је или по сла ни ци фор мал но још у окви ру СПС.
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на ве де них стра на ка, чи је де ло ва ње сма тра мо ма ње-ви ше кон-
стант ним по ли тич ким оп ци ја ма на по ли тич кој сце ни Ср би је, 
тре ба у по гле ду раз ма тра ња од но са пар ти ја пре ма про бле му 
на Ко сме ту кон ста то ва ти да ал бан ске по ли тич ке пар ти је са 
Ко сме та у чи та вом овом пе ри о ду бој ко ту ју устав но-прав ни 
по ре дак Ср би је,6 не при зна ва ју ћи њен су ве ре ни тет над Ко-
сме том ни ти ње не ин сти ту ци је, ства ра ју ћи та мо па ра лел не 
ор га не вла сти. Ка ко на гла ша ва М. Шу то вић, „не при ста ја ње 
Ал ба на ца на срп ски су ве ре ни тет на Ко со ву, пред ста вља ло је 
пре пре ку срп ској сло бо ди из бо ра. Ал бан ци су се на ла зи ли 
на услу зи срп ским не при ја те љи ма, та ко да је Ко со во по ста-
ло улаз или „ме ко тки во“ кроз ко ји су они про ди ра ли, бит но 
ути чу ћи на срп ски ме ђу на род ни по ло жај. За блу да је ми сли-
ти ка ко је за не га тив не по сле ди це ис кљу чи ви кри вац срп ска 
на ци о нал на по ли ти ка пре ма Ко со ву, ње но ту тор ство над Ал-
бан ци ма, јер ал бан ски ли де ри од у век су за тва ра ли отво ре ну 
мо гућ ност спо ра зу ма са Ср би ма“.7 С об зи ром на од би ја ње да 
пар ти ци пи ра ју у ин сти ту ци ја ма по ли тич ког си сте ма Ср би-
је, ста во ви ал бан ских по ли тич ких пар ти ја са Ко сме та у овом 
ра ду ни су пред мет раз ма тра ња. Ипак, у свим скуп штин ским 
са зи ви ма На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, из у зев оног 
јед но го ди шњег од 1992. го ди не ка да ни су осво ји ли по тре бан 
цен зус, би ле су пред ста вље не ло кал не пар ти је ал бан ске на-
ци о нал не ма њи не из Бу ја нов ца и Пре ше ва,8 чи ји су пред став-
ни ци у На род ној скуп шти ни, у ма ње-ви ше уви је ној фор ми, 
до след но пре но си ли по ли тич ке ста во ве ал бан ских пар ти ја са 
Ко сме та, та ко да ће мо њи хо ве про грам ско-по ли тич ке ста во-

6 На по чет ку ју го сло вен ске кри зе, став ал бан ских пар ти ја са Ко сме та је био да 
они при зна ју по ли тич ко-прав ни по ре дак СФРЈ, али не и онај ко ји је ус по ста-
вљен Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не. По сле ди ца та квог ста ва је 
да је Де мо крат ски са вез Ко со ва, пар ти ја ал бан ског ли де ра са Ко сме та Ибра-
хи ма Ру го ве, упи са на у Са ве зни ре ги стар по ли тич ких ор га ни за ци ја СФРЈ, 
рег. бр. 5, ре ше њем бр. 2/3-008/5-1990-13 од 12.09.1990. го ди не, али да ни ка да 
ни је под не ла зах тев за упис у исто вр сни ре ги стар Ср би је. Ова кав упис јој, 
ме ђу тим, и да нас омо гу ћу је ле гал но де ло ва ње на те ри то ри ји Ср би је.

7 М. Шу то вић: Ко со во из ме ђу по рет ка и ано ми је, Чи го ја штам па, Бе о град, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2008, стр. 265.

8 У Пр вом са зи ву На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ал-
бан ска Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње има ла је 1 по сла ни ка, у Тре ћем 
са зи ву од 1993. го ди не ко а ли ци ја Пар ти је за де мо крат ско де ло ва ње и Де мо-
крат ске пар ти је Ал ба на ца осво ји ла је 2 по сла нич ка ман да та, а у Че твр том 
са зи ву Де мо крат ска ко а ли ци ја Пре ше во-Бу ја но вац 1 по сла нич ки ман дат.  
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ве у овом ра ду об у хва ти ти, иако по ли тич ки ути цај ал бан-
ских пар ти ја из ове две оп шти не са ју га цен трал не Ср би је на 
фор ми ра ње по ли ти ке Ср би је пре ма про бле ми ма на Ко сме ту 
ни је био зна ча јан.

II 
Про грам ско по ли тич ки ста во ви глав них по-
ли тич ких пар ти ја у ср би ји у ве зи са ре ша ва-

њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји  
(1990-2000)

Вр ше ћи кла си фи ка ци ју „ста во ва и при сту па пре ма Ко-
со ву и Ме то хи ји, као и срп ском на ци о нал ном пи та њу у це-
ли ни“ у вре ме рас па да СФРЈ, др Јо ван Ба зић на бра ја сле де ће 
по ли тич ке кон цеп ци је: со ци ја ли стич ку, ра ди кал ну, ли бе рал-
но-де мо крат ску, ко му ни стич ку и мон ди ја ли стич ку.9 Он из-
два ја као „нај зна чај ни ју“ со ци ја ли стич ку кон цеп ци ју, ко ју 
су за сту па ли СПС и Сло бо дан Ми ло ше вић. Као пар ти је ко је 
су у то до ба за сту па ле ра ди кал ну при ступ овом пи та њу из-
два ја ју се Срп ска на род на об но ва (СНО),10 Срп ски по крет об-
но ве и Срп ска ра ди кал на стран ка, при че му СПО ре ла тив но 
бр зо на пу шта ову кон цеп ци ју при хва та ју ћи ста во ве ко ји би 
се нај бо ље де фи ни са ли као мон ди ја ли стич ки. Ли бе рал но-де-
мо крат ски при ступ ре ша ва њу срп ског на ци о нал ног пи та ња, 
па ти ме и од но са пре ма Ко сме ту, по схва та њу Ба зи ћа, има ју 
Де мо крат ска стран ка и Де мо крат ска стран ка Ср би је. Тре ба 
уочи ти да ДСС, у дру гој фа зи, по сле пе то ок то бар ских про ме-
на и, на ро чи то, с из бо ром ње ног ли де ра Во ји сла ва Ко шту ни-
це за пре ми је ра Ср би је, про мо ви ше на ци о нал но-де мо крат ску 
кон цеп ци ју у по гле ду сво јих ста во ва пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту. Ка да је реч о ко му ни стич кој кон цеп ци ји, Ба зић је 
тач но при пи су је Са ве зу ко му ни ста - по кре ту за Ју го сла ви-
ју,11 док у по гле ду при пи си ва ња ко му ни зма као кон цеп ци је 
Ју го сло вен ској ле ви ци (ЈУЛ)12 сма тра мо да је тач ни је утвр-

9 Ј. Ба зић: „Ста во ви срп ских по ли тич ких стра на ка пре ма Ко со ву и Ме то хи ји 
у вре ме рас па да СФРЈ“, у: Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји, збор ник ра до ва са на-
уч ног ску па СА НУ, књ. CXII, Оде ље ње дру штве них на у ка, књ. 26, Бе о град, 
2006, стр. 333-347

10 Ова пар ти ја ни ка да ни је сте кла пар ла мен тар ни ста тус.
11 Ни ова стран ка, фор ми ра на под ја ким ути ца јем вр ха ЈНА, ни ка да ни је по-

ста ла пар ла мен тар на стран ка у Ср би ји.
12 ЈУЛ је по стао пар ла мен тар на пар ти ја у Ср би ји тек на кон из бо ра 1997. го ди-
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ди ти да је реч о ре фор ми са ној, об но вље ној ле ви ци као те о-
риј ском кон цеп ту на ком је ЈУЛ био за сно ван,13 уз из ра зи-
то на гла шен ју го сло вен ски при ступ.14 Ко нач но, као но си о це 
мон ди ја ли стич ког при сту па, ко ји од ре ђу је су штин ски као 
„ана ци о на лан и па ци фи стич ки“, овај аутор ви ди је дан уски 
круг ин те лек ту ал ца ко ји су се су прот ста вља ли на ци о нал ној 
по ли ти ци Сло бо да на Ми ло ше ви ћа ко ја је до би ла по др шку 
на VI II сед ни ци ЦК СКС, а ка сни је се раз ви ја ју и по ли тич-
ке ор га ни за ци је на њој за сно ва не, ме ђу ко ји ма се у јав но сти 
из два ја ју Удру же ње за ју го сло вен ску де мо крат ску ини ци ја-
ти ву (УЈ ДИ), Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је (СРСЈ) и 
Гра ђан ски са вез (ГС).15 Не ки дру ги ауто ри, по пут Д. Ву ко-
ма но вић, ра ди је ука зу ју на еле мент „за јед нич ког“ у ве зи са 
на ци о нал ним пи та њем, у про гра ми ма ре ле вант них по ли тич-
ких пар ти ја у Ср би ји. Тај је еле мент, пре ма ње ном су ду, Ме-
мо ран дум СА НУ, из ко га су да ље „кључ не хи по те зе пре у зе те 
и да ље ела бо ри ра не у про гра ми ма свих ре ле вант них по ли-
тич ких пар ти ја у Ср би ји... Те ма ти за ци ја је уте ме ље на на апо-
ка лип тич ној ини ци јал ној пер цеп ци ји чи ји је је ди ни из лаз ко-
лек тив на про паст или бор ба за нај ви ши циљ – за ује ди ње ње 
на ци је и др жа ве у Јед но: „сви Ср би у јед ној др жа ви“ по ста ла 
је др жа во твор на по ли ти ка срп ских по ли тич ких ели та то ком 
90-их го ди на XX ве ка“.16 Има и оних ауто ра ко ји ука зу ју да 

не, и то на сту па ју ћи  у ко а ли ци ји са СПС, док је тај ста тус из гу био у ја ну а ру 
2001. го ди не, на пр вим на ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма, на ко је је иза-
шао са мо стал но.

13 Об но вље ну ле ви цу у Евро пи у по след њој де це ни ји XX ве ка чи не углав ном 
стран ке ко је су из вр ши ле тран сфор ма ци ју из не ка да шњих ко му ни стич ких 
пар ти ја на кон про ме на ко је су усле ди ле по па ду Бер лин ског зи да.

14 „Циљ овог по кре та је да на иде ји ле ве и ју го сло вен ске ори јен та ци је оку пи 
све исто ми шље ни ке ко ји то же ле. Ле во је схва ће но на ве о ма флек си би лан 
на чин – ту се на ла зе ко му ни сти, со ци ја ли сти, со ци јал де мо кра ти, све до зе-
ле них. Ју го сло вен ска ори јен та ци ја ни је ве за на са мо за при вр же ност Са ве-
зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји као др жа ви ју го сло вен ских на ро да ко ји у њој 
жи ве, већ је ве за на и за иде ју ју го сло вен ства, ко ја је ве же ви ше од јед ног ве ка 
има ла по др шку нај про гре сив ни јих умо ва код свих ју жно сло вен ских на ро-
да.... Ју го сло вен ска ле ви ца сво јом те о риј ском осно вом сма тра сва ку иде ју 
сло бо де, од но сно сва ку ми сао ко ја до при но си осло ба ђа њу чо ве ка од на си ља, 
си ро ма штва, из ра бљи ва ња, по ни же ња, не зна ња – са др жа ну у фи ло зо фи ји, 
на у ци, ре ли ги ји, умет но сти“. Плат фор ма Ју го сло вен ске ле ви це, бро шу ра, 
Бе о град, јул, 1996, стр. 5-6

15 Ни јед на од ових пар ти ја ни ка да ни је са мо стал но сте кла пар ла мен тар ни ста-
тус.

16  Д. Ву ко ма но вић: „Ср би ја као „(не)до вр ше на др жа ва“ у про гра ми ма по ли-
тич ких стра на ка“, у М. Су бо тић, Ж, Ђу рић:: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту-
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су у по гле ду на ци о нал не по ли ти ке „не ке стран ке че сто ме-
ња ле ста во ве по овом пи та њу, као на при мер СПО и ДС“.17 

Уоч љи во је да, ка да је реч о пе ри о ду 1990-2000. го ди на, 
по ли тич ки ста во ви пар ти ја у Ср би ји у ве зи са про бле ми ма 
на Ко сме ту не за у зи ма ју мно го про сто ра у про грам ским до-
ку мен ти ма глав них пар ти ја. У по гле ду на ци о нал не по ли ти ке 
да ле ко се ви ше па жње по све ћу је од но си ма у Ју го сла ви ји и 
прав ци ма њи хо вог ре де фи ни са ња, од но су пре ма Ју го сла ви ји 
као др жа ви, пра ву на са мо о пре де ље ње ју го сло вен ских на ро-
да и, у том кон тек сту, зах те ву за при зна ва ње истог пра ва и 
срп ском на ро ду, итд. Нај ви ше па жње у про грам ским тек сто-
ви ма про бле ми ма на Ко сме ту по све ћу ју со ци ја ли сти и ра ди-
ка ли, де мо кра те то чи не ве о ма са же то за у зи ма ју ћи на че лан 
не га ти ван став пре ма те ри то ри јал ним ауто но ми ја ма, док 
ДСС у свом Про гра му уоп ште не по ми ње Ко со во и Ме то хи-
ју, са оп шта ва ју ћи са мо оп шти став о по ло жа ју на ци о нал них 
ма њи на ко ји би се мо гао при ме ни ти и на Ко смет. Раз ло зи за 
ова кво по сту па ње пар ти ја мо гу би ти раз ли чи ти: од то га да 
су сма тра ле да пи та ње про бле ма на Ко сме ту ни је на днев ном 
ре ду, пре ко то га да је СПС имао ве ли ку по др шку за сво ју по-
ли ти ку пре ма Ко сме ту па да сто га ни је по ли тич ко опор ту но 
тој по ли ти ци опо ни ра ти, а ни су хте ли ни да је по др жа ва ју с 
об зи ром на соп стве ни опо зи ци о ни ста тус, па до то га да ни су 
хте ле да ула зе у су коб са ино стра ним цен три ма мо ћи за ко је 
је, од мах по сле пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма, глав на 
те ма по ста ло пи та ње оства ри ва ња се це си је Ко сме та. 

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је, у чи та вом овом пе-
ри о ду, вла да ју ћа стран ка у Ср би ји. Она је прав ни и по ли тич-
ки на след ник Са ве за ко му ни ста Ср би је (СКС). Има ју ћи то у 
ви ду, по треб но је уочи ти да по сто ји кон ти ну и тет ње не по ли-
ти ке пре ма Ко сме ту са по ли ти ком СКС, и то оном по ли ти ком 
ко ја је до би ла сво ју по твр ду на VI II сед ни ци Цен трал ног ко-
ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је (ЦК СКС), одр жа ној 23-24. 
сеп тем бра 1987. го ди не.18

ци о нал ни иза зо ви, збор ник ра до ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 116-117.

17 С. Ор ло вић: По ли тич ке пар ти је и моћ, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич-
ке на у ке, Чи го ја-штам па, Бе о град, 2002, стр. 298.

18 VI II сед ни ца ЦК СКС, као и XXX сед ни ца Пред сед ни штва ЦК СКС одр жа-
на 18-19. сеп тем бра 1987. го ди не у скло пу ње не при пре ме, уско су ве за не са 
од но сом по ли тич ког ру ко вод ства Ср би је и Са ве за ко му ни ста Ср би је уоп ште 
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 У свом пр вом про грам ском до ку мен ту,19 усво је ном на 
свом осни вач ком, I кон гре су, СПС је оце нио ка ко је „Ко со во 
и Ме то хи ја при о ри тет но на ци о нал но, етич ко, исто риј ско и 
др жав но пи та ње срп ског на ро да и не раз двој ни део Ср би је“. 
На гла ша ва ју ћи да је за со ци ја ли сте су шти на њи хо ве по ли ти-
ке пре ма Ко сме ту на ци о нал на рав но прав ност, СПС кон ста-
ту је да се с усва ја њем но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990. 
го ди не „ства ра ју се усло ви за ефи ка сно функ ци о ни са ње 
прав не др жа ве, мир, сло бо дан жи вот и рад, лич ну и имо вин-
ску си гур ност, ин те гри тет гра ђа на и на ци о нал ну рав но прав-
ност Ал ба на ца, Ср ба, Цр но го ра ца, Му сли ма на, Хр ва та, Ту-
ра ка, Ро ма и при пад ни ка свих дру гих на ци о нал но сти“. Исто-
вре ме но с тим, СПС се опре де љу је да ће нај о длуч ни је ра ди ти 
„на то ме да се за у ста ви исе ља ва ње, обез бе ди по вра так исе-
ље них Ср ба и Цр но го ра ца и до се ља ва ње гра ђа на ко ји же ле 
да жи ве и ра де на Ко со ву и Ме то хи ји“, али и на то ме да свет 
са зна пу ну исти ну о Ко со ву и Ме то хи ји, о узро ци ма и те-
шким по сле ди ца ма де ло ва ња ал бан ских шо ви ни ста и се па-

пре ма про бле ми ма на Ко сме ту и пред у зи ма њу ме ра на њи хо вом от кла ња-
њу. Би ла је за пра во реч о то ме хо ће ли се на ста ви ти по ста ром, ухо да ном, 
би ро крат ском мо де лу по ли тич ког по на ша ња да се до но се за кључ ци ра зних 
ор га на чи је из вр ша ва ње по том ни ко не пра ти, и ко ји се због то га и не из вр-
ша ва ју, те да се ус по ста вља ве штач ка рав но те жа из ме ђу по сто је ћег ал бан-
ског се па ра ти зма на Ко сме ту, ко ји је у пу ном за ма ху и тзв. „ве ли ко срп ског 
на ци о на ли зма“, ко ји ни при бли жно ни је имао та кво упо ри ште, а све у ци љу 
спро во ђе ња по ли ти ке „Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, а што је за пра во би-
ла плат фор ма оних чла но ва пар тиј ског и др жав ног ру ко вод ства Ср би је ко ји 
су би ли оку пље ни око та да шњег пред сед ни ка Пред сед ни штва СР Ср би је 
Ива на Стам бо ли ћа и дру гог, ве ћин ског де ла ру ко вод ства ко ји су се за ла га ли 
за про ме не, за ефи ка сно спро во ђе ње до не тих ме ра и за да та ка, за ула же ње у 
бит ку са свим на ци о на ли зми ма од ко јих је у том тре нут ку онај ал бан ски био 
нај о па сни ји по оп ста нак Ср би је и Ју го сла ви је и за по ли ти ку за сно ва ну на 
иде ји „Ја ка Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, а ко ји су по др жа ли та да шњег пред-
сед ни ка Пред сед ни штва ЦК СКС Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. О ово ме ви ди у: 
Осма сед ни ца Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је, Бе о град, 
23-24. сеп тем бар 1987. го ди не, збор ник ауто ри зо ва них ди ску си ја, (ур. М. 
Ву јо вић) II, фо то тип ско из да ње, СПС, Сло бо да, Сми сао, Бе о град, 2007; XXX 
сед ни ца Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је, 
I-II, збор ник до ку мен тар не гра ђе-не а у то ри зо ва не маг не то фон ске бе ле шке 
(ур. и прир. Ж. Об ра до вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић), СПС, Сло бо да, Сми-
сао, Бе о град, 2007; Осма сед ни ца ЦК СКС – 20 го ди на по сле, збор ник ра до ва 
са исто и ме ног на уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду 24. сеп тем бра 2007. го ди-
не (ур. У. Шу ва ко вић), Сми сао, Сло бо да,  Бе о град, 2009.

19 Про грам ске осно ве и Ста тут Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, бро шу ра, 
Глав ни од бор СПС, Бе о град, ок то бар, 1990.
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ра ти ста. У „Про грам ским осно ва ма СПС“ из 1990. го ди не се 
још ис ти че да ће се та пар ти ја „бо ри ти за ства ра ње усло ва за 
бр жи еко ном ски раз вој Ко со ва и Ме то хи је, што је би тан 
услов за бла го ста ње, ми ран и без бе дан жи вот свих на Ко со ву 
и Ме то хи ји”. На свом II кон гре су, ко ји је одр жан ок то бра 
1992. го ди не, да кле у тре нут ку ка да је СФРЈ не ста ла са по ли-
тич ке и ге о граф ске кар те све та, а Ср би ја и Цр на Го ра од лу-
чи ле да оста ну да жи ве у за јед нич кој др жа ви – Са ве зној Ре-
пу бли ци Ју го сла ви ји (СРЈ), СПС усва ја свој но ви про грам ски 
до ку мент „Осно ве про гра ма СПС“.20 Тај до ку мент је, фор-
мал но, и да нас ва же ћи основ ни про грам ски до ку мент Со ци-
ја ли стич ке пар ти је Ср би је, иако су у ме ђу вре ме ну до но ше не 
раз не кон гре сне ре зо лу ци је и де кла ра ци је ко ји ма је он до пу-
ња ван и де ли мич но ме њан. У ње му се по на вља ју ста во ви, 
оце не и за ла га ња у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту, уз не ка 
пре ци зи ра ња, па се та ко кон ста ту је да је „про блем Ал ба на ца 
на Ко со ву и Ме то хи ји, пре све га, у то ме што мно ги ме ђу њи-
ма не при зна ју др жа ву у ко јој жи ве, њен устав и за ко не ко ји 
им та пра ва га ран ту ју. Не ки од њих не сме ју да ко ри сте пра ва 
ко ја има ју као гра ђа ни Ср би је због сна жног при ти ска ко ме су 
из ло же ни од стра не ми ли тант них ал бан ских се па ра ти ста“. 
Од ба цу ју ћи сва ку мо гућ ност от це пље ња Ко сме та од Ср би је, 
СПС на гла ша ва да је „увек би ла спрем на за отво ре ни и сло-
бод ни ди ја лог о свим пре пре ка ма пу ном оства ре њу људ ских 
пра ва ал бан ских и дру гих ма њи на у Ср би ји”. Исто вре ме но, 
со ци ја ли сти СПС осу ђу ју сва ки об лик ет нич ког чи шће ња, 
ука зу је на то да су жр тве та кве по ли ти ке осим Ср ба и Цр но-
го ра ца и Тур ци, Го ран ци, Ро ми, Хр ва ти и дру ги ко ји су жи-
ве ли или жи ве на Ко сме ту. Исте ста во ве СПС по на вља и на 
свом III кон гре су из мар та 1996, уз ис ти ца ње да је глав ни за-
да так по вра так исе ље них Ср ба на Ко смет. У до ку мен ту „Ср-
би ја 2000 – ко рак у но ви век“,21 по ла зе ћи „од трај ног опре де-
ље ња о на ци о нал ној рав но прав но сти и о пра ви ма на ци о нал-
них ма њи на по нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма“ СПС 
по себ но на гла ша ва спрем ност и отво ре ност за ди ја лог „са 
ал бан ском на ци о нал ном ма њи ном на Ко со ву и Ме то хи ји, са 
сви ма ко ји су за скла дан ви ше на ци о нал ни жи вот и раз вој у 
Ср би ји, а про тив сва ког об ли ка се це си је“. Овим до ку мен том 

20 Осно ве про гра ма СПС, бро шу ра, Глав ни од бор СПС, Бе о град, 1992.
21 Ср би ја 2000 – ко рак у но ви век, бро шу ра, Глав ни од бор СПС, Бе о град, 1996.
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упу ћу је се и по зив ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни да „пре ва-
зи ђе фру стра ци је у ко је их је увео се па ра ти стич ки по крет и 
да за јед но с дру гим гра ђа ни ма Ко со ва и Ме то хи је уче ству је 
у по ли тич ком жи во ту Ср би је, ко ја је др жа ва свих сво јих гра-
ђа на“. До ку мент „Об но ва-раз вој-ре фор ме”, усво јен на IV кон-
гре су СПС фе бру а ра 2000. го ди не, да кле осам ме се ци на кон 
окон ча ња агре си је НА ТО на на шу зе мљу, са др жи оце ну со-
ци ја ли ста о хе рој ским от по ру на шег на ро да зло чи нач кој НА-
ТО-агре си ји, уз по себ но ука зи ва ње на по ра жа ва ју ће по сле-
ди це не спро во ђе ња Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
ОУН о Ко сме ту, ко ја је пред ста вља ла усло ве за окон ча ње ра-
та про тив на ше зе мље. У свом го во ру на овом Кон гре су, ко ји 
је као и сва ки ње гов кон гре сни го вор имао про грам ски ка-
рак тер, Сло бо дан Ми ло ше вић је у по гле ду не у спе лих пре го-
во ра у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту то ком 1998. и 1999. 
го ди не по ру чио да би при хва та ње пред ло га тзв. ме ђу на род не 
за јед ни це „у по гле ду од но са Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву, би-
ло исто као да су кра јем три де се тих и по чет ком че тр де се тих 
го ди на Је вре ји у Не мач кој при хва ти ли да су вр ши ли ге но цид 
над Нем ци ма у Не мач кој“.22 Оце њу ју ћи да ни су оства ре ни 
сви они еле мен ти ко ји су са др жа ни у Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та 
без бед но сти ОУН у по гле ду раз о ру жа ња, га ран ци ја без бед-
но сти жи во та и имо ви не и по врат ка ра се ље них Ср ба и дру-
гих не ал ба на ца у сво је до мо ве на Ко сме ту, он је по ру чио да 
„За то ова срам на ми си ја тзв. ме ђу на род не за јед ни це на Ко-
сме ту, ко ја је на свим по љи ма пре тр пе ла пот пу ни фи ја ско, 
тре ба да што пре да се окон ча и да вла сти на ше зе мље пре у-
зму сво је пу не ин ге рен ци је на том су ве ре ном де лу сво је те-
ри то ри је. За раз ли ку од њих ми смо пот пу но спо соб ни да без 
ичи је по мо ћи гра ђа ни ма Ко со ва и Ме то хи је га ран ту је мо мир 
и без бед ност, сло бо ду и рав но прав ност“.23 V кон грес СПС, 
одр жан но вем бра 2000. го ди не, је имао ван ред ни ка рак тер, 
бу ду ћи да је реч о пр вом нај ви шем ску пу со ци ја ли ста на кон 
гу бит ка вла сти. То је ујед но био и по след њи Кон грес на ко ме 
је лич но уче ство вао и њи ме пред се да вао осни вач и, до сво је 
смр ти у Ха гу 2006. го ди не, пред сед ник СПС Сло бо дан Ми-

22 С. Ми ло ше вић: При лог исто ри ји XX ве ка, збир ка го во ра, Го вор С. Ми ло ше-
ви ћа на V ван ред ном кон гре су СПС, 25. но вем бра 2000,  Тре ћи ми ле ни јум, 
Бе о град, 2008, стр. 234.

23 Исто, стр. 235.
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ло ше вић. На ње му ни су усва ја на ни ка ква про грам ска до ку-
мен та, већ су са гле да ни раз ло зи гу бит ка из бо ра, а у свом ре-
фе ра ту Сло бо дан Ми ло ше вић је из нео став о кон ти ну и те ту 
по ли ти ке СПС пре ма Ко сме ту, али и сле де ћу оце ну: „Од свих 
ра на ко је су нас сна шле, нај те жа је Ко со во. Не ка да шња Ју го-
сла ви ја по че ла је да уми ре на Ко со ву“.24 У на став ку из ла га ња 
он је оце нио да је на Ко сме ту, за хва љу ју ћи де лу ме ђу на род не 
за јед ни це, из вр шен ге но цид над Ср би ма ко ји су у ве ћи ни Ко-
смет на пу сти ли и на ста вио: „Ви ше од де сет го ди на Ср би ја 
чи ни нат чо ве чан ске на по ре да до ка же све ту, обе сном и не до-
ка за ном, да је Ко со во део Ср би је. За њих не мо ра да бу де ни 
све ти ни нај ва жни ји део. Али ми, Ср би, има мо пра во да га 
та ко до жи вља ва мо, ако га та ко до жи вља ва мо. То је на ша 
ствар. И ни чи ја ви ше. Фран цу зи има ју Но тр Дам и Три јум-
фал ну ка пи ју, Ри си Кремљ и Бо ро дин ску бит ку, Аме ри кан ци 
Ем па јер Стејт Бил динг, Гр ци Акро пољ Ср би има ју Гра ча ни-
цу, Га зи ме стан и Пећ ку па три јар ши ју. За то је на си ље над Ко-
со вом на си ље над Ср би јом. На си ље над Ср би ма са Ко со ва је 
на си ље над свим Ср би ма... Али ни Ал бан ци на Ко со ву, ни 
они ко ји у овом тре нут ку има ју по др шку си ла за хва љу ју ћи 
ко јој су Ср би про те ра ни са Ко со ва, ни они не жи ве као срећ-
ни љу ди. Чак ни они ко ји су ис пу ње ни мр жњом и по тре бом 
за на си љем не мо гу да жи ве са том мр жњом и на си љем као 
жи вот ним из бо ром. По го то ву он да и та ко кад тај из бор и где 
тај из бор ни је до шао из њи хо вих гла ва и ср ца, већ из ту ђих 
ин те ре са. Тим ин те ре си ма Ал бан ци слу же као сред ство да 
рас ту ре још јед ну зе мљу, да оку пи ра ју још јед ну те ри то ри ју. 
СПС је за сло бод но Ко со во у сло бод ној Ср би ји, и сло бод ну 
Ср би ју у сло бод ној Ју го сла ви ји на сло бод ном Бал ка ну, на ко-
ме у ми ру тре ба да жи ве све бал кан ске зе мље и њи хо ви на ро-
ди. СПС је за сло бо ду сва ке зе мље и свих љу ди на све ту“.25

Срп ска ра ди кал на стран ка у свом про грам ском до ку-
мен ту из 1991. го ди не26 ја сно де фи ни ше де ша ва ња на Ко сме-
ту као „ал бан ску се па ра ти стич ку по бу ну“, за ла жу ћи се за 
ње но „гу ше ње свим сред стви ма“ и пред ла жу ћи у том прав цу 
са свим кон крет не ме ре: „ре ви зи ја ма тич них књи га и др жа-
вљан ских на осно ву ре зул та та по пи са ста нов ни штва из 1991. 

24 Исто, стр. 276.
25 Исто, стр. 277.
26 Про грам ска де кла ра ци ја СРС, бро шу ра, из да ње СРС, Бе о град, 1991. 
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го ди не; уки да ње ауто ном них по кра ји на на те ри то ри ји Ср би је; 
про те ри ва ње свих ал бан ских еми гра на та и њи хо вих по то ма ка; 
вра ћа ње од у зе те зе мље Ср би ма и Цр кви; спре ча ва ње сва ког 
др жав ног фи нан сиј ског до ти ра ња ал бан ске на ци о нал не ма њи-
не и пре у сме ра ва ња ра ни је то ме на ме њи ва них сред ста ва на 
ис кљу чи во фи нан си ра ње по врат ка Ср ба на Ко со во и Ме то хи-
ју; ри го ро зна по ре ска по ли ти ка и на пла та ко му нал них услу га; 
рас пу шта ње свих уста но ва ко је се фи нан си ра ју из др жав ног 
бу џе та а де лу ју на ал бан ском је зи ку; от пу шта ње са по сла свих 
Шип та ра ко ји ни су на ши др жа вља ни што се утвр ђу је по да ци-
ма из по пи са ста нов ни штва; из да ва ње исе ље нич ког па со ша 
свим Шип та ри ма ко ји то же ле; од у зи ма ње срп ског др жа вљан-
ства и за бра на по врат ка свим Шип та ри ма, ко ји бо ра ве у ино-
стран ству и та мо де лу ју са се па ра ти стич ких по зи ци ја; ну жно 
је од мах уки ну ти сва со ци јал на да ва ња Шип та ри ма, по себ но 
она ко ја под сти чу пре ви сок на та ли тет; по треб но је на под руч је 
Ко со ва и Ме то хи је пре се ли ти све вој не и по ли циј ске ака де ми је 
и све вој не уста но ве ко је ни су ди рект но ве за не за ко ман до ва-
ње по је ди ним ар миј ским обла сти ма, као и чи тав низ дру гих 
др жав них уста но ва, чи ме ће мо ство ри ти усло ве за пре се ље ње 
де се ти не хи ља да офи ци ра, под о фи ци ра, чла но ва њи хо вих по-
ро ди ца и ком плет не пра те ће ин фра струк ту ре. Свим Ср би ма 
ко ји же ле да жи ве на том под руч ју тре ба бес плат но до де ли ти 
у трај но вла сни штво по љо при вред но зе мљи ште и пла це ве за 
по ди за ње по ро дич них ку ћа и при вред них по го на. Сви ма ко ји 
сво ја по слов на се ди шта и про из вод не по го не пре се ле у те на ше 
пре де ле и та мо за по сле нај ма ње де сет рад ни ка пру жи ће мо као 
кључ ну олак ши цу осло ба ђа ње од пла ћа ња би ло ка квог по ре за 
у ро ку од нај ма ње де сет го ди на; пен зи о ни са ним офи ци ри ма, 
под о фи ци ри ма, по ли цај ци ма и др жав ним чи нов ни ци ма као 
трај но ре ше ње њи хо вог стам бе ног пи та ња по ну ди ти мак си-
мал но ком фор не и про стра не ста но ве на под руч ју Ко со ва и Ме-
то хи је; усло ве сту ди ра ња на срп ском је зи ку на Уни вер зи те ту 
у При шти ни учи ни ти нај по вољ ни јим”. Да кле, СРС пред ла же 
чи тав сплет кон крет них и ве о ма ра ди кал них, на ци о на ли стич-
ких ме ра за ре ша ва ње про бле ма на Ко сме ту. Д. Ву ко ма но вић 
ове пред ло ге на зи ва “Hi na us! ме ра ма”,27 уз тврд њу да се њи хо-
вим за го ва ра њем СРС свр ста ла „у по ро ди цу екс трем них на-

27 Д. Ву ко ма но вић: Исто, стр. 121
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ци о на ли стич ких стра на ка ко је про па ги ра ју сте ре о тип ни на ци-
о нал-шо ви ни стич ки го вор мр жње свој ствен (нео)на ци стич кој 
иде о ло ги ји“ .28 Ипак, она при зна је да, у да љој ево лу ци ји сво јих 
про грам ских опре де ље ња, „уме сто „ет нич ког чи шће ња“ ко-
сов ских Ал ба на ца, СРС је спро ве ла у де ло „де на ци фи ка ци ју 
вла сти тог про гра ма“, из ба цу ју ћи из Про гра ма усво је ног 1996. 
го ди не „и нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“.29 У свом Про-
гра му из 1996. го ди не, СРС у знат но раз ра ђе ни јој фор ми тре-
ти ра срп ско на ци о нал но пи та ње у це ли ни.30 У по гле ду ста во ва 
о Ко сме ту, ра ди ка ли у овом свом про грам ском до ку мен ту не 
пред ла жу ви ше чи тав низ кон крет них ме ра, што је уоста лом и 
не при ме ре но јед ном про грам ском до ку мен ту ко ји тре ба да са-
др жи основ не, ба зич не, нај оп шти је ста во ве о про грам ско-по-
ли тич ким пи та њи ма у ве зи са ко ји ма се јед на пар ти ја од ре ђу је, 
већ се на чел но из ја шња ва ју „за уки да ње ауто но ми је Вој во ди не 
и Ко со ва и Ме то хи је“, ис ти чу ћи да ће „од ба ци ти и сва ки по ку-
ша ре ги о на ли за ци је на ше зе мље“.31

 Де мо крат ска стран ка у свом Про гра му из 1989. го-
ди не32 на ци о нал но пи та ње по ста вља та ко што ис ти че да је за 
њу на ци о нал но пи та ње „пре све га де мо крат ско пи та ње”,33 те 
на гла ша ва да је основ но „ру ко вод но на че ло срп ске др жа ве” 
да чи тав срп ски на род жи ви у ис тој др жа ви. У истом до ку-
мен ту ДС кон ста ту је ка ко је Ср би ја је ди на од ју го сло вен ских 

28  Ов де се, ме ђу тим, по ста вља пи та ње да ли се нпр. Уред ба Вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, да кле уред ба вла де др жа ве-чла ни це ЕУ, о за бра ни из да ва ња рад-
них до зво ла и до зво ла за бо ра вак „гра ђа ни ма Ко со ва“ мо же јед на ко по сма-
тра ти као “Hi na us! ме ра“. Или нпр. зах тев ЕУ на шој зе мљи да при хва ти спро-
во ђе ње ре ад ми си је за на ше др жа вља не ко ји се на ла зе на њи хо вој те ри то ри ји. 
По че му је то ква ли та тив но раз ли чи то од зах те ва за про те ри ва њем др жа вља на 
Ал ба ни је са Ко сме та у Ал ба ни ју?

29  Исто.
30  У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 

ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 260-262.
31  Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке, „Ве ли ка Ср би ја“, бр. 401, Бе о град, јул 

1997.
32  Иако је тек с усва ја њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990. го ди не de iure у наш 

устав но-прав ни и по ли тич ки си стем уве де но ви ше стра нач је, већ то ком 1989. 
го ди не до ла зи до фор ми ра ња пр вих опо зи ци о них гру па и ор га ни за ци ја ко је 
по ли тич ки де лу ју. Та ко је гру па од 13 ин те лек ту а ла ца но вем бра ме се ца 1989. 
го ди не од лу чи ла да об но ви рад Де мо крат ске стран ке, што  је јав но сти и са-
оп шти ла 11. де цем бра исте го ди не, на кон фе рен ци ји за штам пу на ко јој су 
на сту пи ли као Осни вач ки од бор.

33  Нове странке Србије – документи нових политичких странака и група у 
Србији, Институт за политичке студије, Београд, 1990. 
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ре пу бли ке ко ја у свом са ста ву има ауто ном не по кра ји не и 
под вла чи да се про ти ви ус по ста вља њу би ло ка кве те ри то ри-
јал но-по ли тич ке ауто но ми је у Ср би ји. „Ко со во и Ме то хи ја су 
нео дво јив део Ср би је ме ђу на род но при знат 1913. го ди не, чи ме 
је Евро па при ме ни ла пра ви ла ме ђу на род ног пра ва по ко ји ма 
по сле ди це тур ске оку па ци је не мо гу би ти при зна те та ко што 
би Ср би ја из гу би ла део сво је те ри то ри је ко ју је по се до ва ла пре 
тур ске оку па ци је“.34 ДС ука зу је да за „ре ша ва ње по ло жа ја на-
ци о нал них ма њи на ва ља при хва ти ти уоби ча је но европ ско де-
мо крат ско ре ше ње. Кул тур но-про свет на ауто но ми ја Ал ба на ца, 
Ма ђа ра, Ту ра ка, Ро ма, Ру му на, Ру си на, Сло ва ка и дру гих на-
ци о нал них ма њи на ни је да кле, спор на и њу тре ба по др жа ти”.35 
У стра нач ком Про гра му из 1995. го ди не, ДС по на вља сво је за-
ла га ње да срп ски на род жи ви у јед ној др жа ви де фи ни шу ћи као 
„основ ни циљ на ци о нал ног про гра ма Де мо крат ске стран ке 
оства ри ва ње пра ва срп ског на ро да на са мо о пре де ље ње и ује-
ди ње ње. Оно што је при зна то пра во дру гим на ро ди ма у бив-
шој Ју го сла ви ји - пра во на са мо о пре де ље ње - мо ра ло би, као 
де мо крат ско пра во, би ти при зна то и срп ском на ро ду“, на гла-
ша ва ју де мо кра те и оце њу ју ка ко су Ко со во и Ме то хи ја „да нас 
на пу ште ни од др жа ве Ср би је“, да се та мо „ци ље ви ал бан ског 
се па ра ти зма све ви ше оства ру ју“, те да сход но то ме Ко сме-
ту мо ра би ти по све ће на „по себ на па жња по ли ти ке Ср би је и 
Ју го сла ви је“. ДС упо зо ра ва ка ко је „по след њи час да др жа ва 
Ср би ја пре у зме ини ци ја ти ву и очу ва, др жав ним сред стви ма, 
Ко смет као ме сто где жи ве и Ср би и Ал бан ци, уз при пад ни ке 
дру гих на ци ја. Ко смет се мо ра раз ви ти и укљу чи ти у Ср би ју 
по ли тич ки, еко ном ски, кул тур но и де мо граф ски, ува жа ва ју-
ћи све ње го ве спе ци фич но сти“.36

 Де мо крат ска стран ка Ср би је у свом Про гра му из 
1992. го ди не уоп ште не ма ни ка кво по себ но од ре ђе ње у по-
гле ду стра нач ке по ли ти ке пре ма про бле ми ма на Ко сме ту. 
ДСС се за др жа ва на про кла ма ци ји свог ста ва да на ци о нал-
ним ма њи на ма при па да ју сва пра ва ко ја има ју у скла ду са ме-
ђу на род ним пра вом, али и из ри чи то упо зо ра ва: „На ци о нал не 
ма њи не не мо гу има ти ни ка кву те ри то ри јал ну ауто но ми ју, без 
об зи ра на број ча не од но се ста нов ни штва у од ре ђе ним ре ги о-

34 Исто.
35 Исто.
36 Про грам Де мо крат ске стран ке, бро шу ра, Глав ни од бор ДС, Бе о град, 1995.
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ни ма“.37 Овај став мо гао би се узе ти као основ ни, ка да је у пи-
та њу од ре ђе ње ове стран ке по пи та њу по ли ти ке у од но су на 
Ко смет. Осим овог ста ва, у сво јој пред сед нич кој кам па њи, кан-
ди дат опо зи ци о не ко а ли ци је ДОС Во ји слав Ко шту ни ца, ко ји 
је као осни вач и пред сед ник ДСС је у свом из бор ном, пред сед-
нич ком про гра му „Да јем реч“ за пи сао да ће се бо ри ти „за то да 
Са вет без бед но сти ко нач но за тра жи од Кфо ра и Ум ни ка до-
след ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244, без бед ност за све ста нов-
ни ке Ко со ва и омо гу ћа ва ње по врат ка срп ским, цр но гор ским 
и дру гим не ал бан ским из бе гли ца ма“.38

Срп ски по крет об но ве, у ко ји је у чи та вом овом пе ри-
о ду во де ћа опо зи ци о на пар ти ја, чи ја је иде о ло ги ја уте ме ље-
на на мо нар хи зму, ан ти ко му ни зму и на ци о на ли зму, у свом 
Про гра му из 1990. го ди не,39 у по себ ном одељ ку под на зи вом 
„Ко со во и Ме то хи ја“ по ла зи од то га да је на Ко со ву и Ме то-
хи ји ство ре на „ал бан ска др жа ва“ и да је ње но уки да ње, као 
и „окон ча ње ге но ци да над Ср би ма“ не мо гу ће без да се „от-
кло не прав не и по ли тич ке по сле ди це оку па ци је ове срп ске 
ко лев ке“, при че му СПО ука зу је да је та оку па ци ја за по че та 
апри ла 1941. го ди не „и по Ср бе тра је и да нас“. СПО зах те-
ва да се од мах по ру ше „бе де ми-пу шкар ни це“ око ко сов ских 
ку ћа, да се спро ве де од у зи ма ње оруж ја, да се не по крет но-
сти „ко сов ско-ме то хиј ских Ср ба“, ко је су им то ком Другог 
свет ског ра та оте те „од стра не ита ли јан ско-не мач ко-ал бан-
ског оку па то ра“, без од ла га ња вра те њи хо вим за ко ни тим 
вла сни ци ма, да се уки не За кон ко јим је „за бра њен на Ко со во 
и Ме то хи ју и Ма ке до ни ју оним Ср би ма про те ра ним за вре-
ме оку па ци је“, те да им се вра ти или на кна ди имо ви на ко ја 
им је од у зе та, што тре ба учи ни ти и са ку ћа ма и има њи ма 
свих Ср ба „ко је им је од у зе ла по сле рат на власт“. Ова стран-
ка пред ла же осни ва ње Фон да за на се ља ва ње Ко со ва и Ме то-
хи је и утвр ђу је да је „нео ду стај ни наш циљ да се ус по ста ви 
број ча ни од нос Ср ба и Шип та ра ка кав је био по след њег да на 
сло бо де, 6. апри ла 1941. го ди не“. „Све Шип та ре ко ји су се, 
по чев од 6. апри ла 1941. го ди не до да нас, са мо вла сно на се-
ли ли на Ко со во и Ме то хи ју или ма где у Ср би ји, вра ти ти као 

37 Про грам и Ста тут Де мо крат ске стран ке Ср би је, бро шу ра, Бе о град, 1993.
38 В. Ко шту ни ца: „Да јем реч“, пред из бор ни пред сед нич ки про грам 2000. го ди-

не, http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=6
39  Про грам СПО, „Срп ска реч“, бр. 1, 1. јун 1990, стр. 36-37, за бра њен број.
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стра не др жа вља не у Ал ба ни ју. Про те ра ти у Ал ба ни ју или 
ван Ср би је, све Шип та ре ко ји су се на ма ко ји на чин упле ли 
у оку па тор ски план Ти ра не о Ве ли кој Ал ба ни ји до Ско пља, 
Ник ши ћа, Ко па о ни ка и Мо ра ве. Не по сто ји ме ђу на род ни за-
кон или кон вен ци ја ко ји би оба ве зи ва ли Ср би ју да на сво јој 
те ри то ри ји тр пи, хра ни и шко лу је вој ни ке не при ја тељ ске др-
жа ве“. У свом пр вом про грам ском до ку мен ту, СПО пред ви ђа 
мо гућ ност кон фе де ра ли за ци је Ју го сла ви је „или њен рас пад“ 
и у та квом раз во ју до га ђа ја сма тра да тре ба „уки ну ти ауто-
ном ни ста тус Ко со ва и Ме то хи је. У сва ком слу ча ју, уки ну ти 
ал бан ски је зик као слу жбе ни је зик би ло где у Ср би ји, уки-
ну ти пра во Шип та ра на ал бан ску на ста ву у Ср би ји, уки ну ти 
по сто је ће ан ти срп ски устро је не шко ле, по ли циј ску слу жбу, 
бол ни це, по ште и су до ве. Те уста но ве и слу жбе мо ра ју би-
ти рас пу ште не и осно ва не на нов на чин, као део др жав ног 
ор га ни зма Ср би је, а не Ал ба ни је“. Из ових ста во ва се ја сно 
ви ди а ова стран ка афир ми ше је дан ра ди кал но-на ци о на ли-
стич ки про грам ко ји, не са мо што за го ва ра уки да ње оних 
ин сти ту ци ја ко је омо гу ћу ју јед ну по кра јин ску па ра др жав ну 
власт на Ко сме ту, већ и отво ре но не ги ра оно што је по ме ђу-
на род ним стан дар ди ма утвр ђе но у кор пу су ма њин ских пра ва 
(нпр. шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку, ко ри шће ње ал бан ског 
као слу жбе ног је зи ка у сре ди на ма у ко ји ма они има ју ет нич-
ку ве ћи ну). Сем то га, СПО се за ла же за про те ри ва ње из Ср-
би је не са мо оних Ал ба на ца ко ји не ма ју на ше др жа вљан ство, 
већ и оних ко ји су на ши др жа вља ни, али су упле те ни у кон-
кре тан об лик ан ти др жав не де лат но сти – „оку па тор ски план 
Ти ра не о Ве ли кој Ал ба ни ји“. И ова кво за ла га ње је ра ди кал-
но на ци о на ли стич ко и су прот но свим ме ђу на род но-прав ним 
стан дар ди ма ко ји за бра њу ју др жа ва ма да мо гу про те ри ва ти 
соп стве не др жа вља не. Ако се то ме до да „нео ду стај ни циљ“, 
ус по ста вља ње ет нич ког од но са из ме ђу Ср ба и Шип та ра на 
Ко сме ту ка кав је био 6. апри ла 1941. го ди не, а што за пра во 
тре ба да пред ста вља ре зул тат свих ме ра ко је СПО пред ла же 
и ко је се, на рав но, сем ве ли ким на си љем ни ка ко дру га чи је не 
мо гу спро ве сти, он да је са свим ја сно да је реч о јед ној остра-
шће ној, екс трем но на ци о на ли стич кој по ли ти ци и пар ти ји ко-
ја та кву по ли ти ку афир ми ше. Уоста лом, твор ци ма ова квог 
Про гра ма је и при ли ком ње го вог пи са ња би ло ја сно да ће ње-
го во мо гу ће спро во ђе ње узро ко ва ти ве ли ке су ко бе и на си ље, 
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па у са мом про гра му на гла ша ва ју да све ово тре ба спро ве сти 
мир ним сред стви ма, „али не окле ва ти да си ла бу де са вла да-
на си лом, а на си ље ура зу мље но сред стви ма су ве ре не прав не 
др жа ве“. Већ 1993. го ди не, на Дру гом свет ском са бо ру, СПО 
пра ви ра ди ка лан за о крет у по гле ду екс трем ног при сту па ре-
ша ва њу срп ског на ци о нал ног пи та ња, а по ли ти ку у од но су 
на про бле ме на Ко сме ту тре ти ра као „Шип тар ско пи та ње у 
Ста рој Ср би ји“, ис ти чу ћи ка ко је реч о „уну тра шњем срп-
ском пи та њу“ ко је „мо же би ти трај но ре ше но са мо сна гом де-
мо кра ти је“. Ова стран ка се про ти ви ко ри шће њу на зи ва Ко со во 
и Ме то хи ја, од но сно Ко смет и зах те ва да се у упо тре бу вра ти 
„ста ро и је ди но исто риј ски уте ме ље но име - Ста ра Ср би ја“.40 
За ла жу се да „Шип тар ска ма њи на (као и ма ђар ска и све оста ле 
ма њи не у Ср би ји) мо ра ужи ва ти мак си мум свих и на ци о нал-
них и вер ских и гра ђан ских пра ва ко је ма њи на ма га ран ту ју 
ме ђу на род ни уго во ри и ко ја пра ва при пад ни ци ма њи на ужи-
ва ју у нај де мо крат ски јим др жа ва ма Евро пе и све та“. Ова кви 
ста во ви су прак тич но зна чи ли од ри ца ње од свих основ них 
прин ци па и зах те ва ко је је СПО као пар ти ја из нео у свом Про-
гра му из 1990. го ди не, а ти чу се Ко со ва и Ме то хи је. Пра те ћи 
по из бор ним кам па ња ма ево лу ци ју у ста во ви ма ове стран ке 
о на ци о нал ном пи та њу, С. Ор ло вић ука зу је на три фа зе: пр-
ву, 1990. го ди не, у ко јој се СПО „по зи ци о ни ра као на ци о на-
ли стич ка стран ка“, дру гу, од 1992. го ди не ка да се „као во де ћа 
чла ни ца ко а ли ци је ДЕ ПОС, по зи ци о ни ра у пар ти ју гра ђан ске 
про ви ни јен ци је“ и, тре ћу, од кам па ње 1997. ка да СПО „по ку-
ша ва да се вра ти на по зи ци је на ци о на ли стич ке стран ке“.41

Но ва де мо кра ти ја у свом пр вом про грам ском до ку-
мен ту ис ти че за ла га ње про тив ус по ста вља ња ауто ном них 
ре ги ја, а у при лог ја ча њу ло кал не са мо у пра ве. „Те ри то ри ја 
Ср би је је је дин стве на и нео ту ђи ва. У њој не по сто је ауто ном-
не ре ги је као но си о ци по ли тич ке или др жав не ауто но ми је... 
Је дин стве на Ре пу бли ке Ср би ја га ран ту је на ци о нал ну рав но-
прав ност, гра ђан ску си гур ност и сло бо дан раз вој свим гра ђа-
ни ма ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји“.42 Де сет го ди на ка сни је, 
2000, у књи зи чла на ру ко вод ства НД Жар ка Јо ка но ви ћа „101 
раз лог да бу де те но во де мо кра та“, где се као из да вач по ја вљу-

40 Про грам Срп ског по кре та об но ве, бро шу ра, СПО, Бе о град, 1993.
41 С. Ор ло вић: Цит. де ло, стр. 299.
42 Про грам Но ве де мо кра ти је, НД, Бе о град, 1990.
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је ова пар ти ја, па сто га ста во ве из не те у њој, иако у по пу лар-
ној фор ми, мо же мо сма тра ти зва нич ним опре де ље њи ма НД, 
оце њу је се ка ко „Ко со во и Ме то хи ја ни су за у век из гу бље ни“ 
и ка ко ће „тај део те ри то ри је Ср би је оста ти у на шим исто риј-
ским гра ни ца ма, са мо ако ре ал ном на ци о нал ном и др жав ном 
по ли ти ком схва ти мо да су у по ли ти ци ин те ре си не при ко-
сно ве ни и да се те ри то ри ји мо гу чу ва ти са мо ши ре њем бро ја 
са ве зни ка“.43 Ис ти че се да је за ову стран ку по што ва ње ма-
њин ских пра ва „ци ви ли за циј ско пи та ње“, те да, у скла ду са 
нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма, „на ци о нал не ма њи не 
мо ра ју у на шој зе мљи ужи ва ти сва лич на и ко лек тив на пра-
ва, осим пра ва на са мо о пре де ље ње, од но сно пра ва на са мо-
стал но др жав но или па ра др жав но кон сти ту и са ње“.44

Ју го сло вен ска ле ви ца у свим сво јим про грам ским до ку-
мен ти ма од свог осни ва ња ис ти че сво је те мељ но опре де ље ње 
да у Ју го сла ви ји „бу ду рав но прав ни сви на ро ди ко ји у њој 
жи ве и сви ко ји у њој же ле да жи ве“,45 од но сно за ла га ње да 
„прин цип по ко ме тре ба да бу ду уре ђе ни од но си из ме ђу при-
пад ни ка свих на ро да и на ци о нал них ма њи на је рав но прав-
ност. Та рав но прав ност је, пре све га, мо рал ни прин цип. И он 
про из ла зи из схва та ња рав но прав но сти као при мар ног опре-
де ље ња ле ви це, по ко ме сви љу ди тре ба да су ме ђу соб но рав-
но прав ни, без об зи ра на на ци о нал не, вер ске, ет нич ке, кул-
тур не и исто риј ске спе ци фич но сти и раз ли ке ко је ме ђу њи ма 
по сто је“.46 Спе ци фич но, ме ђу тим, у ве зи са про бле ми ма на 
Ко сме ту ЈУЛ се ни у јед ном свом про грам ском до ку мен ту не 
из ја шња ва све до свог I кон гре са 1998. го ди не ка да је у кон-
гре сну ре зо лу ци ју ушао став да ова пар ти ја сма тра да се на 
прин ци пу рав но прав но сти на ро да „по ли тич ким сред стви ма 
мо ра ју ре ши ти и нај те жи ак ту ел ни про бле ми на ше зе мље, на 
Ко со ву и Ме то хи ји“.47

Ал бан ска Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње из Пре-
ше ва у свом Про гра му из 1990. го ди не ин си сти ра н на ци о-
нал ној рав но прав но сти Ср ба и Ал ба на ца, уз оце ну ка ко је у 

43 Ж. Јо ка но вић: 101 раз лог да бу де те но во де мо кра та, Но ва де мо кра ти ја, Бе о-
град, 2000, стр. 84.

44 Исто, стр. 85.
45 „Про грам ска де кла ра ци ја Ју го сло вен ске ле ви це“, Осни вач ка кон вен ци ја 

ЈУЛ-а, Бе о град, 23. јул 1994.
46 „Плат фор ма Ју го сло вен ске ле ви це“, стр. 8
47 „Ре зо лу ци ја I кон гре са ЈУЛ“, у бро шу ри До ку мен ти, I кон грес ЈУЛ, Бе о град, 

20. јул 1998, стр. 97
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по след њој де це ни ји до шло до „рас пар ча ва ња ал бан ског кул-
тур ног про сто ра”, а као свој про грам ски циљ по ста вља из-
ме ђу оста лог за ла га ње за “сло бод ну и нео ме та ну ку по про-
да ју не по крет не имо ви не”.48 Ова кво за ла га ње са мо на пр ви 
по глед не спа да у ред по ли тич ких зах те ва из до ме на на ци-
о нал не по ли ти ке. „Ка да се зна да је на Ко со ву и Ме то хи ји, 
на ро чи то од усва ја ња Уста ва СФРЈ из 1974. го ди не, до шло до 
зна чај ног убр за ва ња про це са исе ља ва ња не ал бан ског ста нов-
ни штва из ју жне срп ске По кра ји не, да се тај про цес од ви јао 
под при ти сци ма да Ср би и Цр но гор ци про да ју сво ја има ња 
Ал бан ци ма и да се од се ле у цен трал ни део Ср би је, као и то 
да овај про цес ни је ми мо и шао ни три оп шти не на ју гу цен-
трал не Ср би је - Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђу - у ко ји ма ве-
ћи ну ста нов ни штва чи не Ал бан ци, са из у зет ком Ме две ђе у 
ко јој су они у ма њи ни, али ипак има ју зна ча јан удео од око 
1/3 ста нов ни штва Ме две ђе, те да је он до не кле огра ни чен ад-
ми ни стра тив ним ме ра ма за бра не про да је не по крет но сти без 
са гла сно сти над ле жног др жав ног ор га на ка ко не би до шло 
до из ме не на ци о нал не струк ту ре под по ли тич ким, се па ра ти-
стич ким, при ти ском, он да је пот пу но ја сно да ова кво за ла га-
ње у ства ри пред ста вља зах тев да се др жа ва са гла си да се ме-
ња на ци о нал на струк ту ра ње ног ста нов ни штва на по је ди ним 
де ло ви ма ње не те ри то ри је, а у ци љу ет нич ке кон цен тра ци је 
и пре до ми на ци је Ал ба на ца, што би им олак ша ло зах тев за 
не за ви сно шћу од Ср би је и Ју го сла ви је“.49

У из бор ном „Про гра му за де мо крат ску Ср би ју“ Ко а ли-
ци је ДОС,50 об ја вље ном ав гу ста 2000. го ди не, пред са ве зне 

48 Про грам Пар ти је за де мо крат ско де ло ва ње, бро шу ра, ПДД, Пре ше во, 1990. 
49 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 

ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 263.
50 Про грам за де мо крат ску Ср би ју, бро шу ра, ДОС, Бе о град, 2000. Ова ко а ли-

ци ја се са сто ја ла од 18 по ли тич ких стра на ка ме ђу ко ји ма је уло гу сто же ра 
има ла ДС. Кан ди дат ове ко а ли ци је за пред сед ни ка СРЈ је, ме ђу тим, био ли-
дер ДСС Во ји слав Ко шту ни ца, што је у овој фа зи и ње му лич но и ње го вој не-
мно го број ној пар ти ји да ва ло ве ли ки ути цај уну тар ко а ли ци је. Иако је ини-
ци ја ти ву за осни ва ње ове ко а ли ци је по кре нуо СПО, у чи јим је про сто ри ја ма 
одр жан и њен пр ви, осни вач ки са ста нак, СПО ипак ни је ушао у са став ДОС, 
пр вен стве но због су је те Ву ка Дра шко ви ћа ко ји је ин си сти рао на то ме да ова 
ко а ли ци ја ис так не ње го ву пред сед нич ку кан ди да ту ру. Ка ко то ни је ус пео 
да по стиг не, ње го ва стран ка ни је при сту пи ла ДОС-у, ис та кла је соп стве ног 
кан ди да та на пред сед нич ким из бо ри ма (Во ји сла ва Ми хај ло ви ћа, та да шњег 
гра до на чел ни ка Бе о гра да и уну ка Дра же Ми хај ло ви ћа) и он је на њи ма ве о-
ма ло ше про шао. Пе то ок то бар ске про ме не у зе мљи оста ви ле су  СПО на ре-
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пар ла мен тар не и пред сед нич ке из бо ре, ин си сти ра се на де-
цен тра ли за ци ји и ре ги о на ли за ци ји Ср би је уз „афир ма ци ју 
ауто но ми је Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је”. Зах те ва се до-
след на при ме на Ре зо лу ци је 1244 о Ко со ву и оба ве зу је Вла-
да ко ју би они фор ми ра ли да пред ло жи про грам ко јим би се 
обез бе ди ло очу ва ње „те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре-
ни те та Ср би је, га ран то ва ла пра ва на ми ран и си гу ран жи вот 
свим ста нов ни ци ма Ко со ва и под ста кла ње го ва ин те гра ци ја 
у но ве де мо крат ске ин сти ту ци је зе мље”. На гла ша ва се да ће 
ДОС ин си сти ра ти да се „хит но ре ши пи та ње оте тих и уби-
је них ли ца на кон до ла ска КФОР-а“. Да кле, из ових не ко ли ко 
ста во ва о Ко сме ту, са др жа них у Про гра му ДОС-а, ја сно се 
ви ди да су се две во де ће стран ке ове ко а ли ци је, ДС и ДСС, 
од ре кле свог опре де ље ња да се про ти ве по сто ја њу „те ри то-
ри јал них“, од но сно „те ри то ри јал но-по ли тич ких ауто но ми ја“ 
у Ср би ји. Та кав усту пак је ве ро ват но био по сле ди ца с јед не 
стра не ну жног об је ди ња ва ња ве о ма ши ро ког кру га по ли тич-
ких пар ти ја у ову опо зи ци о ну ко а ли ци ју, укљу чу ју ћи и оне 
ауто но ма шке, а с дру ге, пер цеп ци је ста во ва за пад них зе ма ља 
по овом пи та њу. 

III 
За кључ но Раз ма тра ње

 Нај до след ни ји у сво јим про грам ским опре де ље њи ма 
у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом би ли су со ци ја ли сти. У чи-
та вом овом пе ри о ду, све до 5. ок то бра 2000. они су на вла-
сти у Ср би ји и кон ти ну и ра но, од свог осни ва ња и још да ље 
осла ња ју ћи се на по ли ти ку Са ве за ко му ни ста Ср би је чи ји 
су сук це сор, ин си сти ра ју на по сто ја њу ауто ном них по кра ји-
на Ко со ва и Ме то хи је и Вој во ди не, на по ли ти ци на ци о нал не 
рав но прав но сти, на по врат ку Ср ба и Цр но го ра ца ко ји су се 
под при ти ском исе ли ли са Ко сме та, али и на функ ци о ни са њу 
вла да ви не пра ва и од бра ни су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ср би је, на (по сле окон ча ња НА ТО агре си је) при-
ме ни ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти ОУН и, уз оце ну о 

пу по ли тич ких до га ђа ја и од та да у че ти ри из бор на ци клу са он два пу та ни је 
ус пео да пре ско чи из бор ни цен зус (сва ки пут ка да је на сту пао са мо стал но), 
што пред ста вља јак ар гу мент у при лог те зи ка ко јед на по гре шна по ли тич ка 
про це на мо же суд бин ски упро па шћу ју ће да де лу је на це лу пар ти ју.
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не у спе шно сти ме ђу на род не ми си је на Ко сме ту у по гле ду из-
вр ше ња за да та ка ко ји су јој по ве ре ни (пр вен стве но очу ва ња 
лич не и имо вин ске без бед но сти), на зах те ву „да вла сти на ше 
зе мље пре у зму сво је пу не ин ге рен ци је на том су ве ре ном де-
лу сво је те ри то ри је“.51

 СПО је, већ на кон три го ди не од осни ва ња, од у стао од 
екс трем но-на ци о на ли стич ких и шо ви ни стич ких по ли тич-
ких опре де ље ња ко ја је са др жао про грам ове стран ке из 1990. 
го ди не и опре де лио се за при ступ про бле ми ма на Ко сме ту (за 
ко ји зах те ва пре и ме но ва ње у Ста ра Ср би ја) са ста но ви шта 
по што ва ња пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на и функ-
ци о ни са ња на че ла вла да ви не пра ва. О „нео ду стај ном ци љу“ 
ове стран ке из 1990. го ди не – ре у спо ста вља њу ет нич ког ба-
лан са Ср ба и Ал ба на ца на Ко сме ту она квог ка кав је био 6. 
апри ла 1941. го ди не ви ше не ма ни по ме на, као што се не по-
ми ње ни зах тев за уки да њем ове ауто ном не по кра ји не.

 СРС, ДС и ДСС су се у сво јим пр вим про грам ским 
до ку мен ти ма за ла га ли за уки да ње ауто ном них по кра ји на 
уну тар Ср би је, с тим да је ДС пред ла га ла у свом Про гра му 
из 1989. го ди не на ме сто те ри то ри јал но-по ли тич ке уво ђе ње 
„кул тур но-про свет не ауто но ми је Ал ба на ца, Ма ђа ра, Ту ра ка, 
Ро ма, Ру му на, Ру си на, Сло ва ка и дру гих на ци о нал них ма њи-
на“. Ра ди ка ли су у том свом зах те ву оста ли до след ни у чи та-
вом овом пе ри о ду, али с дру ге стра не већ 1996. го ди не из свог 
Про гра ма из ба цу ју све оне кон крет не ре стрик тив не ме ре, на-
бро ја не по тач ка ма, ко је би тре ба ло пред у зе ти у ци љу ре ша-
ва ња про бле ма на Ко сме ту. У по гле ду по сто ја ња ауто ном них 
по кра ји на у са ста ву Ср би је сво је про грам ске ста во ве ДСС и 
ДС су ре ви ди ра ли већ 2000. го ди не, и то у пот пу но су прот ном 
прав цу, за ло жив ши се у из бор ном Про гра му ДОС-а за „афир-
ма ци ју ауто но ми је Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је”. Та ква 
њи хо ва но ва по зи ци ја се мо же об ја сни ти „при хва та њем ре-
ал но сти“ на Ко сме ту, али и ши ро ким са ста вом ко а ли ци је 
ДОС у ко јој су, осим ове две пар ти је, уче ство ва ле и ауто но-
ма шке стран ке из Вој во ди не.

 Ла ко је уочи ти да у овом пе ри о ду не по сто ји ни јед на 
ре ле вант на по ли тич ка пар ти ја, са из у зет ком на рав но ал бан-
ских пар ти ја на Ко со ву и Ме то хи ји ко је не при зна ју ни др жа-

51 С. Ми ло ше вић: Исто, стр. 235.
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ву Ср би ју ни њен устав но-по ли тич ки си стем, ко ја се за ла же 
за не за ви сност Ко со ва од Ср би је. То чак не тра же ни ал бан-
ске пар ти је са ју га цен трал не Ср би је, већ се са мо за ла жу за 
ли бе ра ли за ци ју про ме та не крет ни на што је, ка ко смо већ на-
гла си ли, има ло при кри ве ни по ли тич ки циљ. 

 По чет ком про у ча ва ног пе ри о да ства ра њем по ли тич-
ких пар ти ја ши ром чи та ве бив ше СФРЈ, али у окви ри ма та да-
шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка, „ју го сло вен ски на ро ди су 
свој оквир ин те гра ци је на шли у на ци о нал ној де мо кра ти ји, а 
не у де мо кра ти ји др жа ве Ју го сла ви је“.52 Иако на ци о на ли стич-
ка еуфо ри ја ни је ус пе ла да про та го ни сте на ци о на ли стич ких 
иде ја до ве де на власт у Ср би ји, као што је био слу чај у свим 
оста лим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма из у зев Цр не 
Го ре, из ве сно је да су по ли тич ке стран ке и у сво јим про гра-
ми ма и у днев но-по ли тич кој ак тив но сти из но си ле ра ди кал но 
на ци о на ли стич ке ста во ве и зах те ве. При том, тре ба уочи ти 
да је тај ра ди кал но-на ци о на ли стич ки, чак шо ви ни стич ки, 
тон њи хо вих про грам ско-по ли тич ких ста во ва и опре де ље ња 
опа дао ка ко се ви ше раз ви јао и учвр шћи вао стра нач ки плу-
ра ли зам у Ср би ји, та ко да су већ по сле не ко ли ко го ди на од 
ње го вог на стан ка по ли тич ке пар ти је у Ср би ји од у ста ја ле од 
не ких сво јих „кључ них“ и „нео ду стај них“ ра ди кал но-на ци о-
на ли стич ких про грам ских опре де ље ња и ста во ва.
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Sum mary

EVO LU TION IN PRO GRAM-PO LI TI CAL  
ORI EN TA TI ONS OF PO LI TI CAL PAR TI ES IN 
SER BIA RE GAR DING SOL VING OF KO SO VO 
AND ME TO HI JA PRO BLEM IN PE RIOD 1990-

2000

In this pe riod, which is a con sti tu ent pe riod of party plu ra-
lism in Ser bia, the re is not a sin gle re le vant po li ti cal party, with 
ex cep ti on of Al ba nian par ti es in the Ko so vo and Me to hi ja that do 
not re cog ni ze the sta te of Ser bia nor its con sti tu ti o nal-po li ti cal 
system, which stands up for the in de pen den ce of Ko so vo. Even 
Al ba nian par ti es from the so uth of the cen tral part of Ser bia do 
not ask that, but only stand up for li be ra li za tion of im mo va bles 
tur no ver, with co ve red po li ti cal aim to ease emi gra tion of Serbs 
and Mon te ne grins from Ko so vo and Me to hi ja un der pres su re.

Alt ho ugh na ti o na li stic eup ho ria has not suc ceed to bring 
pro ta go nists of ra di cal na ti o na li stic ide as to po wer in Ser bia, as 
it was the ca se in all ot her for mer Yugo slav re pu blics with the ex-
cep ti on of Mon te ne gro, it is cer tain that the most in flu en tial par-
li a men tary po li ti cal par ti es we re ex po sing ra di cal na ti o na li stic 
at ti tu des and re qu ests both in the ir pro grams and in the ir daily 
po li ti cal ac ti vi ti es. At the sa me ti me it sho uld be no ted that such 
a ra di cal-na ti o na li stic, even cha u vi ni stic to ne of the ir pro gram-
po li ti cal at ti tu des and ori en ta ti ons was dec re a sing with de ve lop-
ment and con so li da tion of party plu ra lism in Ser bia, so that the 
po li ti cal par ti es in Ser bia ha ve aban do ned so me of the ir “key” 
and “per ma nent” ra di cal-na ti o na li stic pro gram ori en ta ti ons and 
aims yet af ter se ve ral years from its ap pe a ran ce in 1990. It was 
not in qu e sti on only aban do ning tho se and such pro gram-po li ti-
cal at ti tu des and ori en ta ti ons, but si mul ta ne o usly ac cep ting com-
ple tely op po si te po li ti cal ori en ta ti ons. So ci a list Party of Ser bia is 
sho wing the gre a test con si stency in its pro gram-po li ti cal ori en ta-
ti ons re gar ding Ko so vo and Me to hi ja, whi le ot her par li a men tary 
par ti es ha ve been sig ni fi cantly chan ging the ir pro gram ori en ta-
ti ons. 
Key words: po li ti cal par ti es, pro gram-po li ti cal ori en ta ti ons, Ko-

so vo and Me to hi ja, Ser bia, 1990-2000.
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ТРА ДИ ЦИ ЈА У СВЕ ТЛУ ПРО МЕ НА 

Резиме

Променљивакаоисвенасвету,традицијасезбогспо
рог ритма промена схвата као културнa непромењивост
збогчегаииманеупитнистатусузаједници.Одређенапр
венствено својом прошлошћу, традиционална друштва су
сеиодликовалавековномнепромењивошћуалиисвојомуну
трашњом креативном динамиком израженом стварањем
аутентичнихобликаматеријалнеидуховнекултуре.Спон
тано,несвесноисвесномењањетрадицијесеразликујеод
оногњеног аспекта који се отпоромпрема променама за
твара у себе и постајетрадиционализам.Уколико се овај
процессагледаурецепцијскојравни,ондасеуепосимодерне
можеуочитиповишенасвестомогућностирадикалнепро
менеодносапреманаслеђуизраженеупоништавањупрет
ходнеиуспостављањусасвимноветрадиције.
Кључнеречи:континуитет,искуство,култура,прошлост,

наслеђе, баштина, идентитет, традицијско,
традиционализам,стварање.

Це ло ку пан жи вот ко ји под ра зу ме ва и људ ско по сто ја ње 
на Зе мљи за ви стан је од кон ти ну и те та из ра же ног у про ду жа-
ва њу и стал ној про ме ни жи вот них об ли ка. У рав ни кул ту ре 
тај кон ти ну и тет се огле да у пре но ше њу кул тур них ис ку ста-
ва и њи хо вом стал ном обо га ћи ва њу. У том про це су и кул-
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тур ни са др жа ји по ста ју сло же ни ји и са вр ше ни ји, пред ста ве 
о све ту при ме ре ни је ње го вој су шти ни, а у сег мен ту људ ске 
ак тив но сти ве за не за ре ли гиј ску прак су еви дент на је и ево-
лу ци ја пред ста ве о нај ви шем би ћу. На зив тра ди ци ја по ти че 
од ла тин ског гла го ла trado,tradere у зна че њу пре да ти, да ти, 
да ва ти да ље, пре да ти у ру ке, од но сно ње го вог имен ског аде-
ква та traditio ко ји зна чи пре да ње ве за но за усме ну тра ди ци ју 
при по ве да ња, оби чај ну прак су, ве ро ва ња и жи вот не обра-
сце.1 Срп ски на зив за тај ши ри аспект на след ства сте че ног 
пре да јом је баштина, ко ји има не по сред но зна че ње оче ви-
не, род ног ме ста.2 У том сми слу пре да ње ни је са мо усме на 
ду хов на кул ту ра, већ и зна ње и вред но сти са др жа не у обра-
сци ма ми шље ња и по на ша ња ко ји су иза бра ни из до та да-
шњег ис ку ства да би се пре не ли на след ни ци ма. За раз ли ку 
од ин те грал ног кул тур ног на сле ђа, тра ди ци ја прет по ста вља 
од ре ђен од нос пре ма том на сле ђу, од но сно из раз све сти о ње-
го вом зна ча ју ко ји се пре но си по том ству као осно ва и улог 
у ње го во бу ду ће по сто ја ње. Пре да ја и кон ти ну и тет кул тур-
ног ис ку ства, сте че ног зна ња и већ фор ми ра них ду хов них и 
умет нич ких са др жа ја је дан је од усло ва очу ва ња иден ти те та 
сва ке за јед ни це. Пре но ше њем се ус по ста вља кул тур ни кон-
ти ну и тет ко лек ти ва ко ји ти ме по твр ђу је свој иден ти тет, од-
но сно оно што је у ње му кон стант но, не про ме њи во и исто. 

Пре лом не и кри зне си ту а ци је оспо ра ва ју тај кон ти-
ну и тет, до во де у пи та ње до та да шњу тра ди ци ју и убр за ва ју 
кул тур не про ме не. Уме сто по сте пе ног ин те гри са ња тра ди-
ци о нал них вред но сти у но ву кул ту ру до ла зи до од ба ци ва ња 
тра ди ци је и ства ра ња кул тур ног ва ку у ма ко ји се ла ко ис пу-
ња ва ту ђим ути ца ји ма, не кри тич ким пре у зи ма њем сум њи-
вих вред но сти и по зајм љи ва њем ту ђег иден ти те та. Ис ку-
ше ње бри са ња соп стве не про шло сти је ре ал на опа сност од 

1 Ј. Ђорђевић, Латинскосрпски речник, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2004. - На основу именског и глаголског облика изворних 
латинских речи, В. Јеротић указује на двозначност појма традиција. Она се, 
наиме, може схватити као једном обликована и као таква дата и непромењива 
структура која се чува и преноси будућим генерацијама, али и искуство 
које су носиоци традиције увек на нов и стваралачки начин оживљавали. 
Упор. В. Јеротић, “Традиција и промена, шта се мења, а шта остаје исто?”, у 
ПриближавањеБогу, Просвета, Ниш, 2002, 132-133.

2 В. Ст. Караџић, Српскирјечник (1852), Сабрана дела Вука Караџића, књ. 11 
(1), Просвета, Београд, 1986, 54.
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кул тур ног са мо за бо ра ва и гу бље ња иден ти те та. Са гле да ва на 
у кон тек сту тих про ме на, тра ди ци ја се по и сто ве ћу је са жи-
вот ним ин те ре си ма ко лек ти ва ко ји је чу ва као соп стве ну за-
шти ту. За то се у кри зним окол но сти ма ко лек тив и по је дин ци 
ин стинк тив но и вра ћа ју сво јој про шло сти да би осна жи ли са-
да шњост пред не из ве сном бу дућ но шћу. 

Иако по ти че од ла тин ског iden у зна че њу исто, иден ти-
тет сва ког по је дин ца и ко лек ти ва је ком плек сан, а оно што 
је не про ме њи во у тим еле мен ти ма под ло жним про ме на ма је 
свест о се би, сво ме Ја. Ис ка зу ју ћи се са др жа ји ма и об ли ци ма 
ко ји оста ју на чел но јед на ки се би, тра ди ци ја је не у пит на, све-
та нит кул тур ног по сто ја ња и оп ста ја ња у окол но сти ма ка да 
је тај оп ста нак до ве ден у пи та ње. По на вља ње од ре ђе них по-
ја ва и еле ме на та по твр ђу је њи хов кон ти ну и тет као тра ди ци ју 
ко ја обе ле жа ва од ре ђе ну кул ту ру. Ство ре ни обра сци по ка зу-
ју сво је кон стант но, тра ди ци о нал но зна че ње ко је оп ста је и 
у про ме ње ним окол но сти ма. Сход но свом ста ту су тра ди ци ја 
да је на род ној кул ту ри ви тал но сре ди ште, од ре ђе ни оквир и 
од го ва ра ју ће обе леж је. За то се она и сма тра све том, не у пит-
ном и не про ме њи вом јер чу ва свест о са мо бит но сти за јед ни-
це и ње них чла но ва. Срп ска на род на по сло ви ца „Бо ље је и 
се ло да про пад не не го у се лу оби чај”,3 ука зу је на зна чај оби-
чај не прак се као оли че ња тра ди ци је за очу ва ње иден ти те та. 
Сва ко ме сто има сво је оби ча је, а по сло ви ца „Ко ли ко је се ла 
то ли ко је на ви ча ја”,4 го во ри упра во о ва жно сти ду хов ног за 
уте ме ље ње ег з и стен ци јал ног и очу ва ње ма те ри јал ног. Уко-
ли ко се ло про пад не оста је при ча о ње му и ње го вим спе ци-
фич но сти ма, док не стан ком упра во тих кул тур них раз ли ка 
оно као по себ ност пре ста је да по сто ји. 

Тра ди ци ја ни је увек иста и не про ме њи ва, јер се ме ња 
по сте пе но и у ду гом вре мен ском раз до бљу, па је за то и ње-
на не про ме њи вост при вид на. За раз ли ку од „то плих”, дру-
штва от пор на на исто риј ске про ме не су, на зва на „хлад ним”.5 
С об зи ром на то да им про шлост од ре ђу је са да шњост и бу-
дућ ност, она су тра ди ци о нал на у свом ве ков ном па и ми ле-
ни јум ском не ме ња њу. Са ста но ви шта њи хо ве тра ди ци о нал не 

3 Вуковенароднепословицесрегистромкључнихречи, бр. 349, Нолит, Бео-
град, 1996, 35.

4 Ibidem, бр. 2405, стр. 153.
5 Klod Levi-Stros, Divljamisao,Nolit,Beograd,1966.
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па ра диг ме, она су не про ме њи ва, али су уну тар те па ра диг-
ме ве о ма ди на мич на и про ме њи ва. Тра ди ци о нал на дру штва 
су, на и ме, увек аутен тич на, јер су са др жа ји и об ли ци ње го ве 
кул ту ре због сво је не по но вљи во сти увек раз ли чи ти. Прем да 
у њи ма пре о вла да ва ју не раз ви је не, јед но став не фор ме, број-
ни ви до ви ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре, по чев од гра ђе-
ња ста ни шта, оде ћа, ис хра не, ми то ва, ве ро ва ња и оби чај не 
прак се су у свом не по сред ном из ра зу раз ли чи ти од пре тод-
ног. Сва ка све та ствар има ла је у том дру штву сво ју при чу 
и сво ју пе сму. При ча ју ћи и пе ва ју ћи, чо век је ус по ста вљао 
не по сред ну ко му ни ка ци ју са ре ал но шћу ко ја се про сти ра ла 
из ван гра ни ца ра ци о нал них мо ћи са зна ња и при па да ла ка-
ко објек тив ном све ту та ко и ње го вој ду ши. На не по сред ном 
осе ћа њу у све по ве за ност све та, он је сти цао ду бљи увид и у 
ње го ву ви шу, ду хов ну ре ал ност. Иако су у окви ру те тра ди-
ци је би ли но си о ци ве ли ког кре а тив ног по тен ци ја ла, чла но ви 
тра ди ци о нал них за јед ни ца ни су усме ра ва ли сво ју кре а тив ну 
моћ и на про ме ну са ме тра ди ци је. Про ме не у окви ру мо де ла 
ни су, да кле, под ра зу ме ва ле и про ме ну са мог мо де ла, од но сно 
ње го вих кон сти ту тив них на че ла и кри те ри ју ма за сно ва них 
на тра ди ци ји као жи вот ној и кул тур ној да то сти. 

Свест о нео п ход но сти про ме ни све та из ра же на је и у 
по тре би за про ме ном тра ди ци је. Ка да но ви са др жа ји за тра же 
но ве фор ме или но ве фор ме за тра же но ве са др жа је, он да се 
ме ња оно што се до та да под ра зу ме ва ло као кон ти ну и тет из-
ме ђу фор мал ног и са др жај ног аспек та од ре ђе них кул тур них 
тво ре ви на. Тра ди ци ја ни је са мо оно што се пре да је и на сле-
ђу је, већ и оно што се ства ра, што се ода би ре и узи ма за сво је 
на сле ђе. У том кон тек сту оно што прет ход на ге не ра ци ја пре-
да је сле де ћој са мо је је дан аспект тра ди ци је ко ја прет по ста-
вља и од нос по то ма ка пре ма пре ци ма. Ус по ста вља њем бит не 
раз ли ке у од но су до та да шњег по и ма ња зна ча ја кул тур ног на-
сле ђа, мо дер но зна че ње тра ди ци је је ак ту а ли зо ва ло и на гла-
си ло упра во тај ре цеп циј ски зна чај пре да је и ука за ло на то да 
она мо же има ти и су про тан смер. По ка за ло се, на и ме, да је за 
фор ми ра ње тра ди ци је ва жно не са мо оно што се на сле ђу је 
од сво јих оче ва и пре да ка, већ и оно што се сти че и ства ра 
то ком жи во та, од но сно оно што се ода би ре из соп стве не и 
ту ђе кул тур не про шло сти. Ти ме се на гла си ла од го вор ност за 
соп стве ни кул тур ни иден ти тет, али се у же љи за ње го вим 
по твр ђи ва њем он ис по љио и у ра ди кал ном ви ду. 
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Фор ми ра ње соп стве не тра ди ци је нај и зра же ни ји је у мо-
дер ни стич ким про јек ти ма ко ји су у ви ду ре во лу ци о нар ног 
пре о бра жа ја ис ка зи ва ли ни хи ли стич ки од нос пре ма до та-
да шњем на сле ђу. Ко ре ни тог мо дер ни стич ког од но са пре ма 
тра ди ци ји по ти чу из де са кра ли зо ва не ка то лич ке дог ме фи
лиокве у зна че њу „и од си на”. Иако се на сле ђе при ма као ба-
шти на, јер до ла зи од оца, дог ма да њен дух мо же по ти ца ти 
„и од си на”, омо гу ћу је и ра ди кал ну про ме ну од но са пре ма 
ба шти ни. Син ни је са мо чи ни лац ре цеп ци је до та да шњег на-
сле ђа, већ и ак тер но ве тра ди ци је. Ти ме се ле ги тми са ло и 
раз ре ше ње Еди по вог ком плек са кроз оце у би ство као услов 
по твр ђи ва ња си на као но си о ца тра ди ци је ко ја по чи ње од ње-
га. Пост ва ре ност и ре и фи ка ци ја све тог ни је зна чи ла и пот пу-
но пре ки да ње са са крал ним ко је се ус по ста вља на дру гим, 
пли ћим ду хов ним осно ва ма и су же ном, ре ду ко ва ном зна че-
њу. Кроз фе ти ши за ци ју на сто јао се да об но ви од нос пре ма 
све том, али су по то њом об зна ње ном смр ћу Бо га, до ве де на у 
не по сред ну ве зу и до са мо по ни шта ва ња два до та да ди ја ме-
трал но раз ли чи та пој ма. По ни шта ва њем пој ма ко ји је сим бо-
ли сао жи вот и мо гућ ност ње го ве ду хов не тран сцен ден ци је 
обо го тво ре на је смрт ко јој се због про ду жа ва ња соп стве ног 
ла ко жр тву ју ту ђи жи во ти. Ти ме се отво ри ла етич ка про ва-
ли ја и са мо на нов на чин ак ту а ли зо ва ла па ган ска жи вот на 
на че ла. Са ста но ви шта опи са ног кру га, мо же мо ја сни је ви де-
ти суд би ну тра ди ци је ве за не за на род ну кул ту ру. 

Одтрадиционалногкатрадицијском
Тра ди ци о нал на кул ту ра под ра зу ме ва ви ше аспе ка та 

ве за них за со ци јал ну ор га ни за ци ју, ма те ри јал ну про из вод-
њу, мит ско, об ред но и фол клор но ства ра ла штво ко је прет-
по ста вља и од ре ђе ни ет но фи ло зоф ску и ет ноп си хо ло шку 
ди мен зи ју. У мо де лу та кве кул ту ре, на род на тра ди ци ја има 
ег зи стен ци јал но и ду хов но зна че ње кон ти ну и те та од ре ђе ног 
обра сца ми шље ња и по на ша ња ускла ђе ног са до ми нант ним 
ре ли гиј ским, дру штве ним и мо рал ним нор ма ма за јед ни це. 
За сно ва ни на по сто је ћем обра сцу, од го во ри ко ји на ста ју у из-
ве сним упит ним си ту а ци ја ма има ју сми сао и вред ност по-
твр ђи ва ња а не оспо ра ва ња ње го вих на че ла.

Јед но од пра ви ла тог обра сца ни је ње го во тип ско ре-
про ду ко ва ње, већ, ка ко смо ис та кли, кре а тив но ис пу ња ва ње, 



БојанЈовановић ТРАДИЦИЈАУСВЕТЛУПРОМЕНА

104

че сто и по мо де лу мит ског гра ђе ња од еле ме на та на до хват 
ру ке из ра же ног и у са ста вља њу пе са ма то ком њи хо вог из во-
ђе ња.6 Ме ђу тим, ка да до ђу у пи та ње прет по ста вље на на че-
ла и гра ђе ње на ње ним осно ва ма, тра ди ци ја до би ја и сво ја 
дру га са др жин ска, из ра жај на и фор мал на обе леж ја. Чу ва ја-
ћи још увек еле мен те пре ђа шњег кул тур ног на сле ђа, она од 
тра ди ци о нал не по ста је тра ди циј ска.7 За раз ли ку од тра го ва 
тра ди ци о нал не кул ту ре ко ји упу ћу ју на кон ти ну и тет ста рих 
фор ми, тра ди циј ски тра го ви го во ре о њи хо вој слич но сти са 
тра ди ци о нал ним али је овом при ли ком реч о ис хо ду јед ног 
дис кон ти ну и те та. На при ме ру ре ли гиј ских пред ста ва пре ци-
зни је се мо гу уочи ти оне ко је по ти чу из пре хри шћан ских, 
па ган ских вре ме на, од па ган ских са др жа ја на ста лих на кон 
по ја ве хри шћан ства.8 У том сми слу се и по ка зу је ва жност 
раз ли ке из ме ђу тер ми на ко јим се пре ци зно де фи ни ше ста-
тус тра ди ци о нал не кул ту ре од кул тур них об ли ка у пре ла зу, 
тран зи ци ји ко ји ме ња ју и ре ла ти ви зу ју тра ди ци ју.

За срп ску кул ту ру и мен та ли тет ко ји је у ду гом про це-
су до био од ли ке пре ла знич ког, ка ко тај про цес озна ча ва Вла-
ди мир Вел мар-Јан ко вић,9 и тра ди ци ја се ис ка зу је на је дан 
по се бан на чин. Тра ди циј ско по ста је до ми нант но фор мал но и 
са др жин ско обе леж је ко је у на шим усло ви ма но во ком по но ва-
не кул ту ре по ста је и сво је вр сна на род на тра ди ци ја, но ва на-
род на кул ту ра.10 У тим окол но сти ма ла ко се об на вља ју ста ри 
обра сци и до та да за по ста вље на тра ди ци ја чи ји еле мен ти и 
ду хов не вред но сти до би ја ју сво ју дру гу, праг ма тич ну функ-
ци ју. Пре ла знич ки мен та ли тет по ни шта ва култ ни од нос пре-
ма тра ди ци ји и са о бра жа ва ње не са др жа је и вред но сти но вим 
жи вот ним ин те ре си ма. У пре ла зном, кри зном раз до бљу при-

6 Модел тог стварања је митска креативност бриколажирања,како је назива 
Klod Levi-Stros, Ibidem;Упор. и A.Lord,PevačpričaI, II, Prosveta, Beograd, 
1990.

7 Многи домаћи аутори не праве у српском језичком идиому разлику између 
појмова традиционалноги традицијског,као што се и у хрватском термином 
традицијскопокрива значење традиционалног.На пр. D. Rihtman-Auguštin, 
Strukturatradicijskogmišljenja, Školska knjiga, Zagreb, 1984.

8 Б. Јовановић, Духпаганскогнаслеђа, Светови, Нови Сад, 2000.
9 В. Велмар-Јанковић, Поглед с Калемегдана, Оглед о београдском човеку,

Београд, 1938. Поновљено издање, библиотека града Београда, Београд, 
1991, 34-40.

10 Б. Јовановић, “Новостворена култура”, Народностваралаштво,св. 1-4, год. 
XXVII, Београд, 1988, 1-5.
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хва та њем но вог и по што ва њем ста рог, ег зи стен ци јал на си ту-
а ци ја се на сто ји учи ни ти кул тур но из ве сни јом. Рас та ка њем 
тра ди ци о нал ног мо де ла по ни шта ва се до та да шње кул тур но 
упо ри ште, али се по мо ћу ње го вих раз гра ђе них еле ме на та ус-
по ста вља и гра ди но ва си гур ност. По ка за ло се да ова квом 
пре ла знич ком ста ту су кул ту ре не до ста је, за пра во, ста бил ни-
је и чвр шће упо ри ште, од но сно тра ди ци ја. До ми на ци ја на ци-
о нал ног и по ли тич ког обра сца оста ви ла је у сен ци кул тур ни 
обра зац чи је от су ство Сло бо дан Јо ва но вић11 од ре ђу је као би-
тан фак тор у фор ми ра њу на шег на ци о нал ног мен та ли те та. 
Овај став мо же мо при хва ти ти у кон тек сту са вре ме не кул ту-
ре и обра за ца за ви сних од ње них са вре ме них ин сти ту ци ја, 
али не и у кон тек сту ње го вог пот пу ног не по сто ја ња јер се 
упра во пре ла знич ки кул тур ни обра зац по твр ђу је у сво јој ви-
тал но сти у вре ме от су ства кул тур них ин сти ту ци ја. 

Про ме на и при ла го ђа ва ње тра ди ци је мо же, пре ма Ха-
бер ма су, има ти прак тич ни и праг ма тич ки ка рак тер.12 Уко ли-
ко је про ме на и упо тре ба усло вље на са мом тра ди ци јом, по-
тре бом очу ва ња ње ног ви та ли те та и по твр ђи ва ња кул тур ног 
иден ти те та за јед ни це, мо же мо го во ри ти о ње ном прак тич ком 
аспек ту. Ме ђу тим, уко ли ко се тра ди ци ја на сто ји упо тре би-
ти као сред ство оства ри ва ња не ких кон крет них дру штве них 
ци ље ва, он да је ње на упо тре ба праг ма тич на. Праг ма тич но 
ко ри шће ње тра ди ци је до во ди углав ном до ње ног по ни шта-
ва ња, сво ђе ња ње них ви ше знач них сим бо ла и са др жа ја на 
не ко јед но ди мен зи о нал но зна че ње, као на при мер по ли тич ка 
упо тре ба тра ди ци је. Та кав од нос пре ма тра ди ци ји укљу чу је 
и ње но на сил но пре ки да ње у ци љу ус по ста вља ња дру ге тра-
ди ци је или осло ба ђа ња до та да по ти сну те тра ди ци је. Уме сто 
вра ћа ња тра ди ци ји кроз при ме ре ни ји кул тур ни обра зац ко ји 
би зна чио ујед но и ње го ву об но ву, вра ћа ње тра ди ци је у не-
кон тро ли са ном и не при ме ре ном об ли ку по ка зу је се као ола-
ко тро ше ње ње них вред но сти, и праг ма тич ко ко ри шће ње у 
од ре ђе не свр хе.

11 С. Јовановић, Једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногкарактера,
Виндзор, Канада, 1964. Поновљено издање у оквиру Сабраних дела том 
12, Београдски издавачко-графички завод, Југославија публик, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1991, 566-573.

12 J. Habermas, Teorijaipraksa, Kultura, Beograd, 1980.
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 Традиционализамкаоотпорпроменама
Ове прет по став ке на род не тра ди ци је ва ља узе ти у об-

зир при ли ком ње ног ту ма че ња, од но сно чи та ња. Ту ма че ње 
тра ди ци је прет по ста вља ка ко тра ди ци о нал но ту ма че ње за-
сно ва но ма обра сци ма тра ди ци о нал ног зна ња, та ко тра ди ци-
ју ту ма че ња од ње них ла ич ких до на уч них ни воа. Под ра зу-
ме ва ју ћи и са др жа је ко ји не до ла зе до по себ ног из ра жа ја у 
окви ру до ми нант ног мо де ла, тра ди ци ја је знат но бо га ти ја од 
свог ли ка ко ји ис ти че. У сен ци са др жа ја са ко јим се иден ти-
фи ку је оста је њен „дру ги”,13 мо гу ћи иден ти тет. По ти сну ти 
са др жа ји су „не све сно” тра ди ци је ис ка за но као ње го ва све-
сно не по зна та, суб вер зив на и иза зов на стра на. Од сте пе на 
отво ре но сти тра ди ци је пре ма том дру гом за ви си и ње на ви-
тал ност. 

Тра ди ци ја под ра зу ме ва жи вот ни кон текст у ко јем је 
она нај бит ни ји чи ни лац кул тур ног кон ти ну и те та ко ји је жи-
во тан за ви сно од то га ко ли ко сво ју прин ци пи јел ност уса гла-
ша ва са праг ма тич но шћу и по тре ба ма за про ме ном. Сва ка 
тра ди ци ја је оста ла жи ва за то што се на овај на чин и ме ња ла, 
јер су те про ме не жи вот не, а жи вот оп ста је пр вен стве но за-
хва љу ју ћи ра зно вр сно сти и про ме на ма. Уко ли ко се од ре ђе ни 
обра сци не ме ња ју упр кос зах те ви ма за њи хо вом про ме ном 
и пре о бра жа јем, он да се пред иза зо вом жи вот них про ме на 
тра ди ци ја за тва ра у се бе, кон зер ви ра и огра ђу је од жи во та. 
Тра ди ци ја до би ја сво је не га тив но зна че ње, а кон зер ви ра не 
вред но сти по ста ју ар ха и зми и кул тур ни ана хро ни зми. Ин-
си сти ра ње на од ре ђе ним ана хро ним об ли ци ма и са др жа ји-
ма до та да шње кул ту ре ко ји се без тран спо но ва ња у но во ис-
ка зу ју као смет ња пред бу дућ но шћу, пред ста вља не га тив ни 
аспект тра ди ци је ко ји се мо же на зва ти тра ди ци о на ли змом. 
Об ли ци кул ту ре ко ји оста ју из ван жи вот ног то ка по вре ме но 
се ак ту а ли зу ју. По пут му зеј ског екс по на та или обла че ња тра-
ди ци о нал не но шње у вре ме од ре ђе них об ре да, та ква тра ди-
ци ја је уга сла и упо ко је на, што не зна чи да се ње ни са др жа ји 
не мо гу об но ви ти или по ста ти део но ве це ли не. 

13 О појму “несвесни идентитет” и “комплементарни идентитет” у: K. G. Jung, 
Psihološki tipovi, Izabrana dela, knj. 5, Matica srpska, Novi Sad, 1977, 499; R. 
Leing, Jastvoidrugi, Svetovi, Novi Sad, 1989, 76-82.
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Иако се све ме ња, па и тра ди ци ја, љу ди се пла ше не из-
ве сних про ме на ко је су зах тев не у сми слу не по сред ног жи-
вот ног по твр ђи ва ња на сле ђе них вред но сти. За то је ис ко ра ка 
ка про ме на ма ујед но и про ве ра на шег ствар ног уте ме ље ња 
у ве ро ва њу у ду хов не вред но сти. Пред том не из ве сно шћу и 
зах те вом за про ме на ма чу је се и очај нич ки ва пај за вра ћа њем 
про шло сти, од но сно тра ди ци ји. Тај ва пај је ме ђу тим зна чењ-
ски дво сми слен јер се од но си ка ко на по вра так по ти сну тој и 
за по ста вље ној тра ди ци ји, та ко и на вра ћа ње ко ре ни ма, од но-
сно вра ћа ње про шло сти. И упра во у тој син таг ми „вра ћа ње 
про шло сти” су о ча ва мо се не са мо са на шим на сто ја њем да 
се вра ти мо, од но сно си ђе мо у про шлост, већ и са не ком вр-
стом при сил не ак ту а ли за ци је про шло сти. Про шлост као не-
ка „сле па си ла” јед но став но за вла да на шом са да шњо шћу и 
на шим жи во том. За то са мо уко ли ко је при ме ре на ак ту ел ном 
вре ме ну, про шлост је чи ни лац на ше са да шњи це и жи вот не 
из ве сно сти пред бу дућ но шћу. У том сми слу су са др жа ји кул-
тур не про шло сти пре о бра же ни и као та кви са о бра же ни ак ту-
ел ној жи вот ној ствар но сти. Упра во та ква тра ди ци ја по ка зу је 
сво ју ви тал ност и мо гућ ност свог по твр ђи ва ња у про ме ње-
ним окол но сти ма. За то и ис ку ство ко је по зна је мо не зна чи и 
да смо га спо зна ли, од но сно схва ти ли и про ту ма чи ли на нај-
а де кват ни ји на чин. Не по зна та кул тур на про шлост и бу дућ-
ност огле да ју се у на шој тај ни по сто ја ња и спо соб но сти да 
от кри ва њем све та спо зна мо и соп стве ну на род ну тра ди ци ју 
ко ја је да та и по зна та, али чи је бо гат ство омо гу ћу је по је ди на-
цу да је стал но от кри ва, по твр ђу је и об на вља и да на осно ву 
тра ди ци је ства ра свој свет. 

Ком плек сан са др жај јед не на род не тра ди ци је ука зу је 
нам се, нај пре у тој по јав ној, ма ни фест ној рав ни ко ја је по-
вод от кри ва њу ње них ла тент них зна чењ ских сло је ва, скри-
ве них не све сних по ру ка. Ти ду бљи сло је ви тра ди ци је чи не 
се по себ но при влач ним ис тра жи ва чу ко ји их са гле да ва као 
ком пле мен тар но дру го ли це тра ди ци је. Сва ка тра ди ци ја по-
ка зу је се и ре пре сив ном у од но су на са др жа је не при хва тљи ве 
пре ма кри те ри ју му ње них ва же ћих на че ла. По ти сну ти са др-
жа ји ко ји би мо гли до ве сти у пи та ње сам иден ти тет за јед ни-
це, у од ре ђе ним об ред ним окол но сти ма, осло ба ђа ју се до би-
ја ју ћи та да уто пиј ско зна че ње. Ма да је под ра зу ме ва ју ћи чи-
ни лац тра ди ци је, осло бо ђе ни са др жај „дру гог” има ка рак тер 
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оног “још-не”, сен ке ко ја прет хо ди ње го вом мо гу ћем ре ал ном 
по твр ђи ва њу. Ме ђу тим, ње го во при вре ме но ис по ља ва ње ко је 
оспо ра ва ва же ћи иден ти тет ујед но је и на чин ње го вог по твр-
ђи ва ња на кон по нов ног ус по ста вља ња ње го вих на че ла.

Иако, да кле, кул тур ни иден ти тет прет по ста вља тра ди-
ци ју као га рант кон ти ну и те та, са др жа ји све сног и не све сног 
аспек та ре ал но сти по ка зу ју ње ну ком плек сност. У сен ци са-
др жа ја ко ји се ис ти чу до ми нант ним обра сцем оста је оно „дру-
го”, по ти сну то иси ја ва ју ће као кон сти ту тив ни део тра ди ци је, 
ње гов под ра зу ме ва ју ћи али у иде ал тип ској пред ста ви иден-
ти те та не при зна ти са др жај. При мер тог дру гог пре по зна је мо 
као кон стан ту срп ске тра ди ци је у па ган ским са др жа ји ма у 
вре ме хри сти ја ни за ци је, и као хри шћан ске еле мен те то ком 
об но ве ста рих ве ро ва ња.14 Утка ни у ду хов ну тра ди ци ју срп-
ског на ро да, еле мен ти па ган ства и хри шћан ства при сут ни су 
у син кре ти стич ким са др жа ји ма об ред не прак се и об ли ци ма 
на род ног умет нич ког ства ра ла штва. Ви тал на не пре кид ност 
тог ис ку ства ни је ин сти ту ци о на ли зо ва на и одво је на од жи во-
та, већ се из нај не по сред ни јих ин те ре са при ла го ђа ва но во на-
ста лим усло ви ма. 

При су ство раз ли чи тих еле ме на та и вер ских сло је ва у 
на род ним оби ча ји ма и ве ро ва њи ма по ка зу ју из у зет ну ком-
плек сност ре ли гиј ског би ћа срп ског на ро да. Упр кос еви-
дент ним еле мен ти ма хри шћан ства, до ми нант ност ра ни јих 
вер ских са др жа ја да је срп ској на род ној ре ли ги ји из ра зит 
па ган ски ка рак тер ко ји је би тан за раз у ме ва ње свих об ли-
ка оби чај не прак се за сно ва не на од го ва ра ју ћим ма гиј ско-ре-
ли гиј ским пред ста ва ма. Уко ли ко се из кул тур но-исто риј ске 
пер спек ти ве са гле да то па ган ско је згро, он да се уоча ва ње-
го ва кон стант ност упр кос од ре ђе ним про ме на ко је су га до-
во ди ле у пи та ње или омо гу ћа ва ле да до ђе до по себ ног из-
ра жа ја. Ви тал ност па ган ских вер ских са др жа ја по ка за ће се 
упра во у одр жа ва њу тра ди ци о нал них пред ста ва и об ред не 
прак се.15 Уте ме ље ни на на род ној ре ли ги ји, оби ча ји и ве ро ва-
ња по ка зу ју сво ју ве зу са кул тур ном про шло шћу и свој зна чај 
и у да на шњем на род ном жи во ту. Оства ре ни до ме ти срп ске 

14 В. Чајкановић, МитирелигијауСрба,Српска књижевна задруга, Београд, 
1973; В. Чајкановић, Омагијиирелигији,Просвета,Београд, 1985.

15 Б. Јовановић, Српска књига мртвих, Градина, Ниш, 1992; Б. Јовановић, 
Магијасрпскихобреда, Светови, Нови Сад, 1993.
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кул ту ре прет по ста вља ју пер ма нент но при су ство овог сло ја 
ко ји се пре о бли ку је или ко ји пре о бли ку је. При су тан или као 
пре вла да ни прет ход ни са др жај или као слој ко ји пре о вла да ва 
у но вим син кре ти стич ким тво ре ви на ма, па ган ски дух се са-
мо по твр ђу је мен та ли те том пре ла знич ке кул ту ре. Ме ђу тим, 
упра во та кав мен та ли тет у стал ним про ме на ма, пре ки да њу 
тра ди ци је, ње ном од ба ци ва њу и по нов ном ожи вља ва њу омо-
гу ћу је да на овим про сто ри ма се бе до жи вља ва мо као исте. 
Та кав мен тал ни склоп је из раз јед не тра ди ци је у ко јој се и не 
по ста вља пи та ње на шег кул тур ног иден ти те та. 
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BojanJovanovic

TRADITION IN LIGHT OF THE CHANGES

Summary

Althoughtraditionisbeingpronetochanges,justlikeevery
thinginthisworld,duetoitsslowrhythmofthechangestradition
hasbeen regardedasa cultural immutability, thushavinghad
anunquestionablestatusincommunity.Havingbeendetermined
primarilybyitspast, traditionalsocietieshavebeencharacter
izedbycenturieslongimmutability,butalsowiththeirowninter
nalcreativedynamicsreflectedin formationofauthentic forms
ofmaterialandspiritualculture.Spontaneous,subconsciousand
consciouschangeoftraditionhasbeendifferentfromitsoneas
pect that has been closed duet to the changes and therefore it
has turned into traditionalism. If thisprocess isobserved from
thepointofreceptionplane,thanintheepochofmodernathere
couldbepointedoutahighlyarisenawarenessofapossibility
ofradicalchangeintherelationtowardheritage,havingtakena
formindestroyingaformertraditionandhavingbeensubstituted
byatotallynewone.
Keywords:continuity,experience,culture,past,heritage,lega

cy,identity,traditional,traditionalism,creation
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ГорданаЖивковић*

 ЦР КВА И СРП СКА  
ДРУ ШТВЕ НА ЗА ЈЕД НИ ЦА

Ре зи ме

Друштвено заједништво није за нас обично питање,
већпитањеодпресудногзначајазачитавубудућност.Без
конституисањастабилногзаједништванеманиефикасног
унутарњегобједињавањанашедруштвенезаједнице,паон
данињеногукључивањауширујединственуевропскузајед
ницу.Проблемкојисеразматрауовомрадуоперационали
зујесепитањем:Накојисеначинможеостваритипреко
потребанконсензусокостварања,развојаиопстанкасрп
скедруштвенезаједнице?Полазећиодставададруштвена
заједницаподразумевасоцијалнуформацијуукојојсуједин
кеповезанеујединстворазумевањем,поверењем,заједнич
кимосећањимапремаистимвредностима,ауторутексту
постављаследећапитања:Штајеприхватљиво,данас,за
изнутраразједињенуиконфликтнусрпску јавност?Може
лиштадапокрене апатичног и усамљеног појединцаи да
гаинтегришеудруштвенузаједницу?Којесевредностимо
гу„наметнути“већинистановништваснагомсвојеизворне
моралности,анеприсиломнекогспољашњегауторитета?
Констатујући постојање алармантног и већ „хроничног“
* Ин сти ту т за европ ске сту ди је, Београд, Пред сед ник Цен тра за хри шћан ске 

сту ди је, Бе о гра д. 

 Рад је на пи сан у окви ру про јек та ИЕС бр. 149026Д.
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дефицитанасушнопотребнихиопштеприхваћенихвредно
стииоријентира,теодсуствосоцијалнесолидарностииза
једништва,ауторутекстунавишеупореднихнивоаанали
зеискушавамогућностиправослављаиСрпскеправославне
црквеуовомдомену.Указујућидајеовацрквакрозчитаву
историјусловилаза„чуварадруштвеногморала“и„промо
тера“универзалнихдруштвенихвредностикојечинетемељ
западноевропскецивилизације,ауторзакључуједаонаида
насможепододређенимусловимаданадоместиистрошене
резерведруштвеногзаједништваиобновинарушенисрпски
националниидруштвениидентитет.
Кључне речи: друштвено заједништво, криза вредности,

крахморала,православље,Српскаправославна
црква,националниидентитет.

У ова ко дра ма тич ном исто риј ском тре нут ку „осли ка-
ном“ на шом ду бо ком др жав ном, по ли тич ком, дру штве ном, 
еко ном ском, мо рал ном, а на да све кри зом за јед ни це, мо ра мо 
има ти пу ну свест да та ква кри зна си ту а ци ја за пра во под ра-
зу ме ва ко нач ну од лу ку, те за о штре не ал тер на ти ве ко је ви ше 
не до пу шта ју ма ка кву ре ви зи ју.1 Тач ни је, са мо вре ме у ко ме 
жи ви мо тра жи од нас од го вор на пре суд на пи та ња ко ји има 
озбиљ не, да ле ко се жне и мно го стру ко зна чај не им пли ка ци је 
на ни воу це ло куп не ег зи стен ци јал не си ту а ци је чо ве ка, на ро-
да и дру штве не за јед ни це на овом тлу. Уто ли ко је алар мант-
ни је, што су пред на ма и да нас „отво ре на“ и до кра ја „не ре-
ше на“ сва она пи та ња ко ја је још на са мом по чет ку срп ска 
кри за по ста ви ла у пр ви план! А то су сле де ћа пи та ња: ко је 
су гра ни це срп ске др жа ве;2 ка кав је дух и устрој ство срп ске 
др жав не за јед ни це; ко ји су на ши ви тал ни на ци о нал ни и др-
жав ни ин те ре си, те ка ква је стра те ги ја њи хо вог оства ри ва ња; 

1 „Кри за“ по ти че од грч ке ре чи „кри сис“ из ве де не из пој ма „кри но“ што зна-
чи: иза бра ти, од лу чи ти, су ди ти; ме ри ти се, спо ри ти, бо ри ти. Тим пој мом се, 
да кле, об у хва та ју све си ту ци је до но ше ња од лу ке о жи во ту чо ве ка и ње го ве 
за јед ни це. При то ме је увек реч о ко нач ним ал тер на ти ва ма о ко ји ма ва ља до-
не ти при ме рен суд, и чи је је ал тер на тив но из вр ше ње већ за сно ва но у са мој 
до тич ној ства ри.

2 Ин те ре сант но је да Со ња Би сер ко, пред сед ни ца Хел син шког од бо ра за људ-
ска пра ва у Ср би ји, још 12. фе бру а ра 2002. го ди не у ин тер вјуу за лист „Вре-
ме“ ис ти че ка ко „ни ко још ни је ре као шта је и до кле се же Ср би ја” те, да је 
„ Ко со во већ осам де се тих го ди на би ло из гу бље но за Ср би ју, али се ин стру-
мен та ли зо ва ло за до би ја ње дру гих те ри то ри ја у Хр ват ској и Бо сни, а ка да 
се у то ме ни је ус пе ло, за кон сти ту и са ње кул тур ног и ду хов ног про сто ра ко ји 
об у хва та Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску и Цр ну Го ру...“).
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на ко ји се на чин мо же по сти ћи пре ко по тре бан дру штве ни 
кон сен зус око основ них пи та ња ства ра ња, оп стан ка и раз во ја 
дру штве не за јед ни це; ко је су вред но сти при хва тљи ве за ве-
ћи ну ста нов ни штва на осно ву сво је мо рал но сти, а не при си-
ле не ког спо ља шњег ауто ри те та (по ли тич ке пар ти је, др жа ве 
или ко јег дру гог); ка ко је мо гу ће кон сти ту и са ти „ста бил но“ 
за јед ни штво са зда но на од лу ци и до бро вољ ном при стан ку 
гра ђа на да жи ве за јед но и пре по зна ју ову др жа ву као сво ју; 
шта је да нас при хва тљи во за из ну тра раз је ди ње ну и ду бо ко 
кон фликт ну срп ску јав ност; нај зад, мо же ли ма шта да по кре-
не да нас обез ли че ног и уса мље ног по је дин ца и да га ин те гри-
ше у дру штве ну за јед ни цу? Реч ју, Ср би ја се и да нас на ла зи 
пред пи та њем о др жа ви као сво јим пр вим пи та њем, што све 
не сно сни је при ти ска „ре ша ва ње“ свих оста лих пи та ња по-
кре ну тих кри зом! Јер, срп ска др жа ва је оп хр ва на озбиљ ним 
не из ве сно сти ма: још увек се не зна ко ја јој те ри то ри ја при па-
да, ни ти на ко јим ће се на че ли ма ор га ни зо ва ти. Озбиљ ност 
ова кве тврд ње са мо још до дат но осна жу је чи ње ни ца да се 
на ла зи мо на Бал ка ну на ко ме су ет нич ке и по ли тич ке гра ни-
це не по ду дар не. Тач ни је, сва ка бал кан ска др жа ва има у свом 
са ста ву ет нич ке ма њи не, чи ји не ре ше ни или не ста бил ни ста-
тус мо же иза зва ти со ци о по ли тич ке кон флик те и акут не кри-
зе, ко је сти чу ме ђу на род не раз ме ре. А до са да шње срп ско ис-
ку ство у овом до ме ну је, зна мо, ви ше не го тра гич но! То из ри-
чи то по твр ђу је про тив прав но ус по ста вља ње ла жне ко сов ске 
др жа ве на овом тлу,3 што по ред оста лог до во ди до озбиљ не 

3 Јед но стра ним про гла ше њем де кла ра ци је о не за ви сно сти Ко со ва 17. фе бру-
а ра 2008. го ди не и бес прав ним од у зи ма њем те ри то ри је ко ја чи ни са му „ко-
лев ку“ срп ске др жав но сти, те ње ним при зна ва њем „ по хит ном по ступ ку“ 
од стра не САД и не ких чла ни ца Европ ске уни је (Ве ли ке Бри та ни је, Фран-
цу ске, Ита ли је, Не мач ке) „ ве ли ки про јек тан ти“ и твор ци но вог свет ског по-
рет ка на пра ви ли су „сал то мор та ле“ по ка зав ши ја сно све ту, а на ве ли ку жа-
лост на ших де жур них „исме ји ва ча по кло ни ка те о ри је за ве ре“, да су уисти ну 
њи хо ве пра ве на ме ре оли че не у рас та ка њу де мо крат ских уста но ва, кр ше њу 
те мељ них на че ла ме ђу на род ног прав ног по рет ка, обе сми шље њу Ује ди ње-
них на ци ја, а све то у ци љу усто ли че ња си ле и „пра ва ја чег“ као вр хов ног 
го спо да ра на тро ну свет ске по ли ти ке. Да кле, свет за ко ји се „ве ли ке ар хи-
тек те но вог по рет ка“ за ла жу за си гур но ни је сло бо дан за пад ни свет, тај „до 
кра ја про све тље ни чо ве ко цен трич ни свет“ у ко ме не при ко сно ве но вла да ју 
људ ска пра ва и сло бо де, па да кле, и на че ло не ди кри ми на ци је, пре ма ко ме 
се ни јед ном чо ве ку не мо гу ус кра ти ти пра ва за то што при па да од ре ђе ној 
дру штве ној гру пи као што су то, ре ци мо, на ци о нал ност и ре ли ги ја. За то 
ми да нас, ов де, за пра во је смо све до ци ства ра ња јед ног све та ко ји се од ри че 
вла да ви не пра ва и за ко ни то сти, ра зум но сти, ху ма но сти, мо рал но сти, про-
спе ри те та и све ко ли ког ци ви ли за циј ског про гре са. A на да све исти не ко ја се 
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еро зи је два те мељ на ме ђу на род на прин ци па: јед на ко сти су-
ве ре ни те та и не при ко сно ве но сти гра ни ца. Не сум њи во, ова-
кав ко сов ски пре се дан мо же има ти не за у ста вљи ви „до ми но 
ефе кат“ са не са гле ди вим, ви ше стру ко штет ним по сле ди ца ма 
на пла ну це ло куп не бал кан ске и европ ске без бед но сти. Све 
су то озбиљ ни по ка за те љи да на са мом тлу раз ви је не Евро пе, 
те „ко лев ке“ но во ве ков ног ху ма ни зма, до ла зи до су но вра та 
но се ћих на че ла и култ них про све ти тељ ских вред но сти, као 
да се вра ћа мо у пред ци ви ли за циј ско до ба чо ве чан ства, као 
да је чи та ва људ ска исто ри ја би ла тек уза луд на бор ба за про-
ши ре ње „гра ни ца“ чо ве ко ве сло бо де, за шти те пра ва сла би јег, 
из град њу ци ви ли за циј ских пра ви ла и нор ми у ци љу оси гу-
ра ња ху ма ног и пра вед ног дру штве ног жи во та...

 С об зи ром да у сва ком про це су тран зи ци је упра во др-
жа ва мо ра да има глав ну уло гу, ја сно је да ће мо тек на кон 
про на ла же ња пра вог од го во ра на ово пи та ње мо ћи да се по-
кре не мо „с мр тве тач ке“, „пре ђе мо Ру би кон“ и са зда мо те-
мељ оно ме што се зо ве „европ ско дру штво“! 4 Си гур но је, ме-
ђу тим, да нам у то ме не ће по мо ћи са мо де кла ра тив но опре-
де ље ње за европ ско дру штво и при дру жи ва ње Европ ској 
уни ји, те ње ним про кла мо ва ним на че ли ма људ ских пра ва, 
со ци јал не прав де, со ли дар но сти, сло бо де и ми ра.5 Јер, со ли-

ре ду ку је тек на ни во пу ке дру штве не кон вен ци је, под вр га ва ју ћи се пот пу ној 
ре ла ти ви за ци ји и во лун та ри зму го ле по ли тич ке во ље. Не от по чи ње ли, он-
да, “ко сов ским пре се да ном“ но ва фа за у раз во ју европ ске де мо кра ти је? Ни је 
ли про гла ше њем тзв. не за ви сно сти Ко со ва, у ства ри, на пи са но „пр во сло во“ 
не кро ло га европ ској де мо кра ти ји? Та пи та ња по ста ју пред мет озбиљ ног раз-
ма тра ња у са да шњем по ве сном тре нут ку.

4 Не ки ауто ри сма тра ју да се „тран зи ци ја“ с пу ним пра вом мо же од ре ди ти и 
као евро пе и за ци ја, ко ја ова дрз штва у кон сти ту тив ном, прав ном, еко ном-
ском и по ли тич ком по гле ду при бли жа ва дру штви ма Европ ске уни је, та ко да 
је мо гу ћа хар мо ни за ци ја са до стиг ну тим стан дар ди ма у свим ре ле вант ним 
ди мен зи ја ма уре ђе ња за јед ни це, тр жи шта и еко но ми је, по ло жа ја чо ве ка и 
ње го вих људ ских и гра ђан ских пра ва. Сход но то ме, ни је по гре шно сма тра ти 
да тран зи ци ја под ра зу ме ва ду ги ево лу ци о ни низ у раз во ју, сло жен и не пра-
во ли ниј ски про цес не пре кид но су о чен с мо гу ћим от по ри ма и пре пре ка ма.

5 Не сме се за не ма ри ти чи ње ни ца да је та иста Европ ска уни ја, за пра во, из гле-
да и са ма ди гла ру ке од но се ћих про све ти тељ ских на че ла сло бо де, брат ства 
и јед на ко сти љу ди – тих сво јих „до ју че“ вр хун ских и не при ко сно ве них кри-
те ри ју ма и вред но сти – без ко јих не ма ни истин ског ху ма ни зма, про гре са и 
де мо кра ти је, као ве ли ких мо дер ни стич ких ко лек тив них на да чо ве чан ства. 
По зи ва ти се де кла ра тив но на де мо кра ти ју, а де ло ва ти на је дан екс трем но 
иде о ло шки, дис кри ми на циј ски, чак то та ли та ран на чин не сум њи во иде у 
при лог ста ва да де мо кра ти ји да нас пре ти озбиљ на опа сност у ли ку на до-
ла зе ћег но вог по ве сног ли ка то та ли та ри зма, ко ји се по тај но за чи ње и и раз-
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дар ност и осе ћа ње за јед нич ке при пад но сти се не мо гу по сти-
ћи пу ким по зи ви ма и оду ше вља ва њем Евро пом. Уоста лом, 
на род ко ји се (и) из ја шња ва за при сту па ње Уни ји мо же би ти 
у то ме мо ти ви сан пре све га ве ро ва њем да ће се на тај на чин 
лак ше са вла да ти број ни про бле ми и те шко ће с ко ји ма се са да 
су о ча ва, али не и да ће то зна чи ти ко ре ни ту про ме ну на чи-
на жи во та у мно гим дру штве ним обла сти ма. Оту да ће на ше 
да на шње на гла ше но ин си сти ра ње на без у слов но и нео д ло-
жно „вра ћа ње у Евро пу“ и евро пе и за ци ју за си гур но оста ти 
на ни воу ре то рич ког по кли ча, уко ли ко се у до глед ном вре-
ме ну не из вр ше про ме не ко је ства ра ју бар еле мен тар не усло-
ве за ква ли та тив но но ви жи вот це ле дру штве не за јед ни це.6 
Зна се до бро да дру штве на за јед ни ца, за раз ли ку од дру штва 
у чи јој осно ви ле же ра ци о нал ни раз ло зи, под ра зу ме ва со ци-
јал ну фор ма ци ју у ко јој су је дин ке по ве за не у је дин ство раз-
у ме ва њем, по ве ре њем, за јед нич ким осе ћа њи ма пре ма истим 
вред но сти ма. Та ко Ђор ђе Та сић, јед но од нај у глед ни јих име-
на у обла сти фи ло зо фи је пра ва и по ли ти ке у нас из ме ђу два 
свет ска ра та, ја сно и ар гу мен то ва но обра зла же став да прин-
цип ле ги ти ми те та др жа ве им пли ци ра да при пад ни ци јед не 
по ли тич ке за јед ни це не при хва та ју по ре дак са мо из на ви ке и 
оби ча ја, ин ди ви ду ал ног ин те ре са и стра ха од ре пре си је, већ 
и из уве ре ња у ње го ву ва ља ност и оправ да ност. Тра га ју ћи 
за оном те мељ ном вред но шћу ко ја по ве зу је др жа ву и пра во, 
он се вра ћа упра во иде ји со ли дар но сти озна ча ва ју ћи је као 
основ но ве зив но тки во на ко ме по чи ва прав ни и по ли тич ки 
по ре дак јед не зе мље. Кон крет ни је, Та сић утвр ђу је да прин-
цип со ли дар но сти зна чи „би ти ве зан за јед нич ким ин те ре си-
ма, за јед нич ким по гле ди ма и јед но о бра зно шћу у по на ша њу, а 
из ну тра има ти осе ћа ње при пад но сти и иде ал но сти ко је мо же 
би ти вр ло ја ко“.7 Да ље, из то га са свим ло гич но сле ди да је 

ра ста у сен ци де мо крат ских ин сти ту ци ја што са мо још фор мал но оста ју на 
сна зи. А по зи ва ти се на мо дер ни за ци ју као циљ по се би, а не тек сред ство у 
про во ђе њу чо ве ко ве еман ци па ци је ра ди озби ље ња сло бо де као ал фе и оме ге 
све у куп не ње го ве ег зи стен ци је, пре је до сад на иде о ло шка „ман тра“, из раз 
јед ног ја ло вог по да нич ког и ду бо ко не сло бод ног мен та ли те та.

6 Ка ко се под „но вом“ дру штве ном за јед ни цом, у ства ри, под ра зу ме ва „по вра-
так у нор мал ност гра ђан ског дру штва“, то се с пра вом мо же ка за ти да се ми 
са да на ла зи мо у јед ној вр сти „ин тер рег ну ма“, „ме ђу ста ња“, или тач ни је на 
оној уза ној и те шко пре мо сти вој „ли ни ји“ ко ја раз де љу је „ста ри“ жи вот од 
„но вог“.

7 Ви ди: Ђор ђе Та сић, „Увод у прав не на у ке“, Бе о град, 1941, стр. 24. (Пре ма на-
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ле ги тим но ста ње су прот но ста њи ма бе за ко ња, анар хи је, не-
си гур но сти и са мо во ље.8 Ја сно, тим тра гом се сти че си гу ран 
увид у из у зет но зна че ње пи та ња дру штве ног кон сен зу са о за-
јед нич ким ци ље ви ма и вред но сти ма, ко ји ма би се мо гао оси-
гу ра ти бар ми ни мум со ци јал не ин те гра ци је у нас и отво ри ти 
пут ка кон сти ту и са њу дру штве ног за јед ни штва. Оту да, да-
нас пи та ње за јед ни штва ни је за нас обич но пи та ње, већ пи-
та ње од суд бин ског зна ча ја за чи та ву бу дућ ност! За то је, јед-
но вре ме но, при о ри те тан „за да так“ за нас да нас, по кре та ње 
дру штве не рас пра ве нај ши рих раз ме ра – ко ја ће укљу чи ти 
све рас по ло жи ве по тен ци ја ле јав но сти и кри тич ке ре флек-
си је, су че ли ти нај ра зли чи ти ја ста но ви шта и оп ци је, „ис кри-
ста ли са ти“ оно што је нај бо ље и нај кре а тив ни је у дру штву 
– ка ко би се мо гао до сти ћи „сте пен ефи ка сно сти“ нео п хо дан 
за ре ша ва ње овог пи та ња. Да то ни је ни ма ло јед но став но и 
оства ри ти, по твр ђу ју број ни „уви ди“ у фе но ме но ло ги ју жи-
во та дру штва ко ји ја сно из но се на ви де ло да упра во дра ма-
ти чан не до ста так кре а тив но сти и кон се зу са пред ста вља наш 
ду го вре ме ни „го ру ћи про блем!

 Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо да је на ше дру штво већ 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду у ра зним ва ри јан та ма до ми-

во ду Ми ла на По ду нав ца, „Пра во и др жа ва у прав ној и по ли тич кој фи ло зо-
фи ји. Та си ћа, у збор ни ку „Људ ска пра ва“, уред ник Ми ро слав Про ко пи је вић, 
стр. 58, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1996).

8 Ја сно, из овог хо ри зон та се са гле да ва ка ко при пад ност јед ном на ро ду (ет но-
су) под ра зу ме ва, у ства ри, за јед ни цу као је дин стве ну и не по но вљи ву це ли ну, 
што има не из бе жне и да ле ко се жне им пли ка ци је и за жи вот сва ког по је дин-
ца као при пад ни ка тог на ро да. И то ни је са мо „при ми тив на и пред мо дер на 
срп ска спе ци јал ност“, већ кру ци јал но обе леж је пој ма на ро да уоп ште. Та ко, 
ре ци мо, у фран цу ском и ен гле ском је зи ку тер мин „ на род“ ( pe o ple, com mon 
pe o ple) озна ча ва „за јед ни цу ује ди ње ну за јед нич ким по ре клом“. Не мач ко, 
пак, зна че ње на ро да у овом сми сли (Volk), под ра зу ме ва „про ши ре ну по ро-
ди цу, или не што ши ре, гру пу љу ди ко ји има ју за јед нич ко фи зич ко и ду хов но 
по ре кло, а ме ђу соб но су по ве за ни до бро вољ ном од лу ком о за јед нич ком жи-
во ту, за сно ва ном на са свим кон крет ним исто риј ским раз ло зи ма“. Ен ци ко-
пе диј ско од ре ђе ње на ро да као „ ет но са“, ка рак те ри ше схва та ње на ро да као 
за јед ни це на ста ње не на од ре ђе ној те ри то ри ји, са за јед нич ком тра ди ци јом и 
је зи ком, исто риј ском про шло шћу и кул ту ром. Не зна чи ли то, исто вре ме но, 
да је на ша при пад ност срп ском на ро ду за пра во не што што ни смо сво је вољ-
но би ра ли, већ до би ли као сво ју „веч ну људ ску и ду хов ну ма три цу“ из ко је 
не мо же мо тек та ко ис ко ра чи ти, раз два ја ју ћи на шу по је ди нач ну и ко лек тив-
ну суд би ну, а да при то ме не бу де оште ћен ви тал ни и есен ци јал ни део оно га 
што чи ни наш иден ти тет, оно по че му се пре по зна је мо и оп сто ји мо као „сво-
ји“ у за јед ни ци „исто риј ских на ро да“...?
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нант но по ли тич ко дру штво, да кле, да се дру штве ни жи вот и 
дру штве ни од но си у пот пу но сти по ли ти зи ра ју, док на дру гој 
стра ни по ли ти ка у свом аутен тич ном зна че њу (као: „бри га за 
дру штве ну за јед ни цу“) све убр за ни је иш че за ва.9 Ра зу мљи во, 
пот пу на пре власт по ли ти ке у свим обла сти ма жи во та не из-
бе жно по вла чи за со бом ти пич но по ли тич ке фе но ме не – кон-
фор ми зам, ре дук ци ју ствар но сти, оса мо ста ље ње над дру-
штвом, сма ње ње су бјект но сти и ства ра ла штва по је дин ца, су-
же ње до ме на ње го ве са мо стал но сти и спо соб но сти из ри ца ња 
не за ви сног су да, тро ше ње мо ра ла, сла бље ње иде ја исти не, 
сло бо де, прав де и со ли дар но сти. Док, од су ство прав ног по-
рет ка и си сте ма, не по сто ја ње раз ви је не прав не др жа ве и ци-
вил ног дру штва, те ап со лут на до ми на ци ја по ли ти ке у ко јој 
не по сто је ја сна и по сто ја на „пра ви ла игре“, већ вла да ју во-
лун та ри зам и праг ма ти зам, не из бе жно до во де до дра ма тич-
ног тро ше ња мо рал не вред но сти и по тен ци ја ла људ ско сти, 
те ко нач но, кри зе са мог дру штве ног те ме ља.10 Исто та ко, фе-
но мен „по ли ти ке ко ја гу та дру штво“, а при то ме ни је ни ко ме 
од го вор на,11 убр зо отва ра пут ства ра њу сво је вр сне дру штве-
не па то ло ги је! И до и ста, ми све до чи мо да нас дру штво ко је 
озна чу ју – прав на и лич на не си гур ност, су но врат мо рал них 

9 У свом иде ал тип ском об ли ку по ли ти ка – као сфе ра дру штве ног жи во та – у 
нај ши рем сми слу об у хва та укуп ност оних про це са, од но са и ин сти ту ци ја 
кроз ко је се оства ру је све сно ре гу ли са ње кон фликт них си ту а ци ја и ин те ре са 
и од лу чу је о за јед нич ким по сло ви ма и жи вот ним ак тив но сти ма јед не гло-
бал не дру штве не за јед ни це. Ме ђу тим, про во ђе ње на гла ше не по ли ти за ци је у 
усло ви ма не до стат ка раз ви је них и ста бил них дру штве них и по ли тич ких ин-
сти ту ци ја, сред ста ва и ин стру ме на та вр ше ња по ли тич ке вла сти, „чвр стих“ 
пра ви ла „по ли тич ке игре“, „ме ха ни за ма“ ре ша ва ња по сто је ћих кон фли ка-
та дру штве них ин те ре са, те ефи ка сне дру штве не кон тро ле над по ли тич ком 
вла шћу има за ло гич ну по сле ди цу – сво је вр сни во лун та ри зам, не ра ци о нал-
ност, про во ђе ње про це са од лу чи ва ња „иза за тво ре них вра та“, да ле ко од очи-
ју јав но сти, пре го во ри ма и на год ба ма из ме ђу пар тиј ских ли де ра и „ужих 
ру ко вод ста ва“, али и кон сти ту и са ње ва нин сти ту ци о нал них „цен та ра мо ћи“. 

10 За пра во, ов де се ра ди о ди рект но су прот ној тен ден ци ји јед ном истин ски 
раз ви је ном и де мо крат ски устро је ном по ли тич ком дру штву.

11 Ве ли ком де лу на ше но ве по ли тич ке ели те свој стве но је упра во схва та ње по-
ли тич ког мо ра ла као си но ни ма за не при др жа ва ње оп штих мо рал них нор ми; 
па оту да, за пра во, за „не мо рал ну“ ак тив ност у по ли ти ци ко ја се ру ко во ди 
прин ци пи ма опор ту ни те та, по сти за ња успе ха без ика квих мо рал них об зи ра 
при из бо ру сред ста ва. С дру ге стра не, то се ма ни фе сту је и као не до ста так 
њи хо ве од го вор но сти за пра вил ност и ефи ка сност свог ра да пред они ма ко ји 
су их иза бра ли, од но сно у чи је име до но се по ли тич ке од лу ке или пред они-
ма на ко је се од лу ке од но се.
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и етич ких вред но сти и ори јен ти ра, ко руп ци ја, кри ми нал, 
алар мант на не за по сле ност, по раст си ро ма штва, стал на кри-
зна жа ри шта и те ро ри зам на Ко со ву и Ме то хи ји, ме ђу ет нич-
ке и ме ђу на ци о нал не на пе то сти и кон флик ти у Вој во ди ни и 
Ра шкој обла сти (Сан џа ку), па чак и три ба ли зам, као спе ци-
фи чан си стем ми шље ња и де ло ва ња из ра жен не пре кид ним 
агре сив ним и ра то бор ним ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним 
про је ци ра њем.12 Са свим у скла ду са ова квим ујед но ста вље-
ним „опи сом“ на ше са да шње дру штве не си ту а ци је, све до чи-
мо алар мант но и за бри ња ва ју ће тро ше ње по след њих ре зер ви 
по зи тив не енер ги је за јед ни штва и со ли дар но сти; што и ни је 
те шко об ја сни ти ако се зна да се је ди но на емо ци ји мо же кон-
сти ту и са ти за јед ни штво, због че га та ква за јед ни ца мо ра би ти 
пра вед на и мо рал на.13 А сва ко по зи ва ње на њу ко је за о би ла-
зи пи та ња о мо рал но сти, пра вед но сти, етич но сти и ду хов-
но сти, пред ста вља у нај ма њу ру ку нео зби љан и нео д го во ран 
чин. Ако се зна да се сми сао мо рал ног об ли ка чо ве ко вог оп-
стан ка у ста ту су по сто је ћег мо ра ла углав ном ис цр пљу је у ре-
гу ли са њу ме ђу соб них од но са од ре ђе не дру штве не за јед ни це, 
ка ко би за јед нич ки жи вот уоп ште био мо гућ и под но шљив, 
бар до не кле „нор ма ли зо ван“ , он да је пот пу но ја сно да су по-
сле ди це ова квог мо рал ног ра зо ра у нас не са гле ди во штет не 
не са мо по на шу са да шњост већ и бу дућ ност. Тре ба ли он да 
уоп ште ис ти ца ти ко ли ко је ва жно про бу ди ти у љу ди ма да нас 
ско ро за мр ло осе ћа ње бли ско сти, за јед нич ке при пад но сти и 

12 Та ква три ба ли стич ка ло ги ка при сут на је ма ње или ви ше у „жи во ту“ ско ро 
свих дру штве них фе но ме на – по ли тич ких пар ти ја, др жав них и дру штве них 
ин сти ту ци ја, ра зних об ли ка ко лек тив ног удру жи ва ња и не вла ди них ор га-
ни за ци ја. Сви су стал но про тив свих, а ни ко ни ко ме не ве ру је – што је са мо 
дру го име за де струк ци ју, ра за ра ње све га што је но во а по го то во бо ље!

13 Под пра вед но шћу се под ра зу ме ва иде ја сло бо де као те мељ ме ђу соб них 
људ ских од но са. На ни воу ми сли или док три на по сто је раз ли чи ти об ли ци 
тре ти ра ња прав де (по чев од фи ло зоф ског, пре ко со ци о ло шког, по ли ти ко ло-
шког, исто риј ског, те о риј ског, на ни воу те о ри је др жа ве и пра ва, етич ког и 
ра зних дру гих). За тим, прав да се фраг мен ти зу је у ин сти ту ци ја ма и тво ре ви-
на ма, па је сто га бит на фе но ме но ло ги ја прав де пре све га у др жа ви и пра ву, 
као из у зет но сло же ним дру штве ним и по ли тич ким тво ре ви на ма у скло пу 
гло бал ног дру штва. Нај зад, прав да се на свој на чин ве зу је за из ве сне спе-
ци фич не дру штве не струк ту ре ко је се нај че шће на зи ва ју нор ма тив ним си-
сте ми ма или по ре ци ма, а то су, ре ци мо,, ре ли ги ја, оби чај, мо рал, пра во и 
кон вен ци је. (Упо ре ди: Сте ван Вра чар, „Уни вер зал ност прин ци па прав де“, у 
збор ни ку „О прав ди и пра вич но сти“, при ре дио Ми лош Кне же вић, Дом кул-
ту ре „Сту дент ски град“, 1995, стр. 40-43). 
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со ли дар но сти? Под се ти ти их на за бо ра вље ну чи ње ни цу да 
су суд би не сва ког по је дин ца и „ње го ве“ на ци о нал не и дру-
штве не за јед ни це не раз двој но по ве за не? Уоста лом, још је 
Пла тон до бро знао ка ко сва ки по је ди нац као ду хов но би ће 
има мо рал ну са мо стал ност, али се, опет, с дру гим по је дин-
ци ма мо же спо ји ти у „ви шу ду хов ну за јед ни цу“, и то не на 
на че ли ма по ду дар но сти еко ном ских ин те ре са, већ на на че-
лу мо рал не со ли дар но сти и у кри ви ци и у за слу зи! Исто то 
ве ли, са мо на је дан дру ги на чин, Ве бер ка да упо зо ра ва да 
се дру штве на за јед ни ца „ус по ста вља“ на осе ћа њу за јед нич ке 
при пад но сти сво јих чла но ва, а не ра ци о нал ним раз ло зи ма у 
чи јој је осно ви кон кре тан ин те рес. Не сум њи во је, зна чи, да се 
дру штве на за јед ни ца мо же кон сти ту и са ти је ди но на те ме љу 
сло бод не во ље, же ље и од лу ке гра ђа на да за јед нич ки жи ве.14

Сто га је јед но од пр вих пи та ња на ко је се не из бе жно 
мо ра од го во ри ти упра во пи та ње на шег иден ти те та! Ко су, 
за пра во, Ср би да нас? Шта је то што нас ме ђу соб но по ве зу-
је, ја сно“ из два ја“ од дру гих? Да ли је то на ша по тен ци јал на 
при пад ност Европ ској уни ји? Да ли је то на ша же ља да жи-
ви мо као „сав нор ма лан свет“? Да ли је то на ша при вр же ност 
иде ји еко ном ског про спе ри те та, по тро шач ком дру штву и ви-
со ком ма те ри јал ном стан дар ду жи во та? Да ли је то осе ћа ње 
ег зи стен ци јал не угро же но сти на ци је? Да ли је то де це ниј ски 
не сма ње ни при ти сак За па да? Чи ње ни ца је да су Ср би сво јим 
знат ним де лом да нас ате и зи ра ни, вред но сно дез о ри јен ти са-
ни и по ме те ни, на ру ше ног иден ти те та и са мо све сти, ду хов но 
ра сла бље ни... Па ипак, ми сли мо да нас са ма свест о ду бо кој 
кри зи у ко јој се као др жа ва, дру штво и на род са да на ла зи мо, 
мо же усме ри ти ка од лу чу ју ћем пи та њу: ко сам ја и где је мо је 
ме сто у овом све ту? То у ства ри зна чи су о чи ти се с пи та њи ма 
о сми слу и вред но сти соп стве ног жи во та, до сег ну ти од го вор 
на пи та ње – за ка кву са да шњост же лим да жи вим? Ме ђу тим, 
од мах се ов де су о ча ва мо с озбиљ ним про бле мом: на и ме, ода-
кле др жа ви и дру штву те мељ на уве ре ња о сми слу људ ског 

14 Сто га, у та квој за јед ни ци тек иде ја сло бо де пред ста вља сам те мељ ме ђу соб-
них људ ских од но са; ту чо век има мо гућ ност да ар ти ку ли ше сво је ми шље ње 
сло бод но и без стра ха за вла сти ту ег зи стен ци ју. Упра во то у мул ти ет нич-
ком, мул ти кон фе си о нал ном и мул ти кул ту рал ном дру штву, ка кво је за пра во 
на ше дру штво, под ра зу ме ва ети ку плу ра ли зма, тј. ети ку ди ја ло га и са рад-
ње. Оту да, ми сли мо да мо рал но „здра ва“ за јед ни ца пред ста вља оно на че ло 
и зах тев од ко јег да нас ни ка ко не би смо сме ли од у ста ти.



ГорданаЖивковић ЦРКВАИСРПСКАДРУШТВЕНА...

120

су жи во та, ко је они са ми не мо гу јам чи ти? Пре ма чвр стом 
уве ре њу Бе кен фер да, по зна тог струч ња ка за др жав но пра во, 
се ку ла ри зо ва на др жа ва и мо дер но дру штво жи ве од прет по-
став ки ко је са ми не мо гу јам чи ти, а на ко је су ме ђу тим бит-
но упу ће ни. За то и је су то ли ко ва жна она за јед нич ка прав на 
до бра, на че ла и уве ре ња, ко ја прет хо де људ ским те мељ ним 
пра ви ма и чак их уте ме љу ју. А упра во на са мом из во ру ова-
квих те мељ них вред но сти се на ла зи – хри шћан ство. 

Сва ка ко, у овој „ тач ки“ са гле да ва ју се ве о ма по вољ не 
окол но сти за ре ви та ли за ци ју ре ли ги је, па да кле и оја ча ва-
ње уло ге Цр кве ко ја сло ви као „чу вар дру штве ног мо ра ла“ и 
„про мо тер“ уни вер зал них дру штве них вред но сти на ко ји ма 
је са здан те мељ за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је. Сма тра се да 
је са свим ле ги тим но ме сто и уло га Цр кве у да на шњем све ту 
упра во у по др жа ва њу ци ви ли за циј ског раз во ја и до стиг ну-
тог стан дар да мо рал но сти и ху ма но сти, кул ту ре то ле ран ци-
је, де мо крат ске рас пра ве и ди ја ло га.15 То је и ра зу мљи во, с 
об зи ром да људ ски жи вот има по тре бу за ре ли гиј ским уте-
ме ље њем, а то јед на ко ва жи и за дру штве ни жи вот и јав ну 
кул ту ру. Та ко ђе, чи ње ни ца је да је упра во ре ли ги ја та ко ја 
сво јим иде ја ма, ве ро ва њи ма, вред но сти ма, нор ма ма, сим бо-
ли ма, об ре ди ма, и др. – ну ди не са мо лич ни, не го и ко лек тив-
ни иден ти тет.16 Сто га, ни ка ко не би тре ба ло ни по да шта ва ти 
ре ли гиј ске по тен ци ја ле при до но ше њу од лу ка о пи та њи ма 
вла сти те ег зи стен ци је у ко ји ма за ка зу је ра ци о нал на ори јен-
та ци ја.17 

15 Ре ци мо, Жак Де лор као уве ре ни ка то лик и со ци ја ли ста, а у свој ству пре-
дсед ни ка Европ ске ко ми си је 1992. го ди не, озна ча ва као по се бан за да так цр-
ка ва да нас у Евро пи упра во до при нос пре вла да ва њу „мо рал ног де фи ци та“.

16 Ви ди: Ђу ро Шу шњић, „Функ ци ја ре ли ги је“, „Со ци о ло шки реч ник“, у: „Со-
ци о ло ги ја ре ли ги је“,„Те ме“, 2- 2003, стр. 365-366.

17 У ег зи стен ци ја ли стич кој фи ло зо фи ји (Кјер ке гор, Ја сперс, Хај де гер) од лу ка 
до би ја за себ но зна че ње као суд бо но сни ко рак на ко ји се чо век мо ра осме ли-
ти кад се на ђе пред искон ским пи та њи ма вла сти те ег зи стен ци је као пи та њи-
ма пред ко ји ма „ћу ти“ ра ци о нал на ар гу мен та ци ја.
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Цркваиконституисањедруштвене
заједнице

 Не ма сум ње да у ова квом јед ном исто риј ском тре нут-
ку умно го ме пре суд ном за наш да љи на ци о нал ни и др жав ни 
раз вој, па и сам оп ста нак, оно што нам нај ма ње тре ба је сте 
др жав но и на ци о нал но раз је ди ње ње, ја ло во „стран ча ре ње“,18 
опа сно и не са гле ди во штет но „це па ње“ срп ског на ци о нал ног 
и ду хов ног те ла, што са мо во ди на шем да љем осла бље њу, па 
и ви тал ној „ег зи стен ци јал ној угро же но сти“. Упра во та кво 
зна че ње, ме ђу тим, има у по ли тич кој јав но сти „оби ла то“ пла-
си ра на „оп шта исти на“ о по сто ја њу две раз ли чи те и су прот-
ста вље не Ср би је – „до бре“ и „ло ше“, очи то ва на кроз мно го-
вр сне ва ри ја ци је.19 Оно што је пот пу но не спо ји во с еле мен-
тар ним пра ви ли ма сва ког дру штва ко је се бе до жи вља ва као 
де мо крат ско и про е вроп ско, а не у по ре ди во бли же без број 
пу та опро ба ном ко му ни стич ком по ли тич ком и иде о ло шком 
ма ни ру, је сте пре по зна ва ње ова кве „ло ше Ср би је“ не са мо у 
ли ку по је ди них по ли тич ких пар ти ја, но и знат ног де ла са мог 
срп ског на ро да. А „де ље ње“ јед ног истог на ро да – на „до-
бре“ и „ло ше“, про гре сив не и кон зер ва тив не, ми ро твор це и 
рат не ху шка че, еман ци по ва не и при ми тив не, по са мој при-
ро ди ства ри во ди це па њу ње го вог је дин стве ног ду хов ног, 
на ци о нал ног и др жа во твор ног те ла; да кле, раз је ди ње њу, су-
ко бља ва њу и ла га ном не ста ја њу. Мо же ли се у име би ло ка-
квих по ли тич ких ци ље ва, па би ли они и нај про гре сив ни ји и 
при о рит ни, по ли тич ки од но си ти пре ма јед ном на ро ду на на-
чин ко ји ис хо ду је ње го вим раз је ди ња ва њем, ра сла бље њем, 
стал ним жи во том на иви ци су ко ба? Уоста лом, ако је да нас 
при дру жи ва ње Европ ској уни ји наш ап со лут но при о ри тет-

18 При мет на је све из ра зи ти ја те жња ка ва нин сти ту ци о нал ним сред стви ма и 
ме то да ма у ре ша ва њу на го ми ла них со ци јал них, по ли тич ких, ме ђу ет нич ких 
и ме ђу на ци о нал них про бле ма , с јед не стра не; а не до пу сти во гу бље ње вре-
ме на на раз не уну тар пар тиј ске и ме ђу пар тиј ске рас пра ве и чак лич не на год-
бе по је ди них пар тиј ских ли де ра, с дру ге стра не.

19 Од мах на кон 5. ок то бра 2000-те ста вље на је у оп ти цај са да већ кла сич на 
при ча о бес по врат ној по бе ди „ До сов ске Ср би је“ над де фи ни тив но по ра же-
ном „ми ло ше ви ћев ском Ср би јом“, да би се вре ме ном – у оној ме ри у ко јој 
три јум фа ли зам и по чет ни оп ти ми зам по бед нич ке „европ ске Ср би је“ по ла-
га но је ња ва на по при шту тек од по че ле тран зи ци је – опет при бе гло „но вом 
не при ја те љу“, овог пу та у ли ку „ан ти ха шке, ан ти ре форм ске, ан ти е вроп ске, 
на род њач ке, шо ви ни стич ке, кон зер ва тив не, „хи лан дар ске“, кле ро фа ши-
стич ке Ср би је...
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ни по ли тич ки циљ, а кон сти ту и са ње ста бил ног за јед ни штва 
пред ста вља ње гов „основ ни услов свих усло ва“, чи ме се он да 
мо же об ја сни ти ова кво по ли тич ко по на ша ње ко је иде то ме 
ди рект но на ште ту? Ни је ли ова ква јед на „лек ци ја из де мо-
кра ти је“ о по сто ја њу Ср би је у ко јој су „сви стал но про тив 
свих“, а ни ко ни ко ме не ве ру је – за пра во, са мо јед на дав но 
ис при ча на „три ба ли стич ка при ча“?

 За то је да нас уме сто ова квог „на мер ног“ или пак „слу-
чај ног“ уно ше ња у наш „де мо крат ски по ли тич ки ам би јент“ 
не то ле рант но сти, агре сив но сти, омра зе, кон фликт но сти и 
пра вог ра су ла – ви ше не го ика да ра ни је по треб но оси гу ра-
ње ста бил ног дру штве ног кон сен зу са, пу не „са гла сно сти“ и 
„хар мо ни је“ по ли тич ких и дру штве них во ља око основ них 
пи та ња на шег др жав ног и на ци о нал ног оп стан ка, пре жи вља-
ва ња и по ла га ног уз ди за ња и на прет ка; украт ко, до сти за ње 
ја сне све сти да жи ви мо у јед ној ис тој дру штве ној за јед ни ци 
и де ли мо ње не за јед нич ке вред но сти, те, да су на ше „по је-
ди нач не“ и „ко лек тив на“ суд би на не раз двој не и те сно по ве-
за не. Не ма сум ње да у то ме зна чај но ме сто при па да Срп ској 
пра во слав ној цр кви, с об зи ром да је упра во она у вре ме ни ма 
на ше на ци о нал не угро же но сти и ве ли ких др жав них ис ку ше-
ња има ла на гла ше ну исто риј ску, др жа во твор ну и ци ви ли за-
циј ску уло гу у об ли ко ва њу, очу ва њу и раз ви ја њу иден ти те-
та срп ског на ро да.20 Тре ба са мо при зва ти из се ћа ња број не 
исто риј ске чи ње ни це ко је ука зу ју да је баш ова цр ква у пе-
ри о ди ма срп ске по ве сти у ко ји ма је до ла зи ло до гу бље ња са-
мо стал но сти, про па сти др жав не ор га ни за ци је, опа сно сти од 
оп ште дру штве не, пси хо ло шке и кул тур не ре гре си је, од и гра-
ла пр во ра зред ну уло гу у на ци о нал ној ин те гра ци ји и очу ва њу 
на ци о нал не све сти и иден ти те та. Она је „свој на род“ од у век 
оку пља ла, по ве зи ва ла и сје ди ња ва ла, а ни по што – раз је ди ња-
ва ла и кон фрон ти ра ла. Да је сва ко та кво раз де љи ва ње Ср ба 
са мо дру го име за на ци о нал ну де струк ци ју, зна ла је Срп ска 
пра во слав на цр ква још на по чет ку свог кон сти ту и са ња, бо ре-
ћи се про тив то га кроз чи та ву исто ри ју свим сво јим рас по ло-
жи вим сред стви ма. Пре све га, упра во при ма њем пра во сла-
вља и ства ра њем но вих кул тур них и мо рал них „обра за ца“ 
до ла зи до сни жа ва ња оп штег дру штве ног ни воа агре сив но-
сти. Је дан од пр вих зна чај ни јих ре зул та та хри сти ја ни за ци је 
на пси хо ло шком пла ну, очи ту је се упра во у опа да њу со ци јал-

20 Ви ди: За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, члан 11, 2006.
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ног ни воа агре сив но сти и су зби ја њу „ду а ли стич ког ма ни хеј-
ства“ из ра же ног не пре кид ним агре сив ним ин ди ви ду ал ним 
и ко лек тив ним ми шље њем и де ла њем. Она је мо гла би ти на 
ни воу зах те ва вре ме на за то што је по се до ва ла са вр ше ну ор-
га ни за ци ју, ви со ко ци ви ли зо ва но устрој ство, раз ви јен док-
три нар ни си стем; а по врх све га, за то што се „из ну тра“ оспо-
со би ла за пре но ше ње и „угра ђи ва ње“ нај ви ших европ ских и 
свет ских ци ви ли за циј ских и кул тур них те ко ви на у „тки во“ 
срп ског на ро да.21

 Ви зан тиј ска тран сми си ја хри шћан ства омо гу ћи ла је, 
ујед но, но во при до шлом срп ском ет но су „на ве тро ме те ни 
Бал ка на“ да отво ри до тад му не до ступ не ри зни це све га оно-
га што се да нас под ра зу ме ва под „људ ском ци ви ли за ци јом“. 
Да кле, упра во пра во слав ним иде ја ма и са др жа ји ма при па да 
ме сто ва жне ори јен та циј ске, мо ти ва циј ске, ле ги ти ма циј ске и 
ре гу ла тив не сна ге у жи во ту срп ског дру штва. Очи то је да су 
та кве иде је – ду бо ко про жи ма ју ћи срп ску ин ди ви ду ал ну и 
ко лек тив ну свест ве ли ким де лом су де ло ва ле у кон сти ту и са-
њу на род не све сти ко ја, ина че, чи ни моћ но упо ри ште Ср би-
ма у од бра ни сво је аутен тич но сти, са мо свој но сти и иден ти-
те та.22 Тач ни је, тек пра во слав ном ве ром био је ство рен онај 
ду хов ни склоп ко ји је омо гу ћио из ра ста ње и раз вој срп ског 
на ци о нал ног би ћа, иден ти те та и са мо све сти. Јер, баш све то-
са вље је – уну тар ви зан тиј ске кул ту ре –  из не дри ло аутен-
тич ну кул ту ру са сло вен ским и срп ским обе леж ји ма ко јом 
су Ср би сте кли ча сно ме сто у хри шћан ској ци ви лиз ци ји, 
оства рив ши сво ју пу ну на ци о нал ну зре лост и пра во на по-
сто ја ње. А та ква кул ту ра по ста ла је са ма око сни ца срп ског 
на ци о нал ног и ду хов ног је дин ства. За пра во, она је би ла оно 
бла го дат но је згро из ко га се из ро ди ло све што чи ни пра ви 
иден ти тет срп ског на ро да. Ме ђу тим, ка да се све то сав ска фи-
ло со фи ја жи во та про гла ша ва за фун да мен тал ну ком по нен ту 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та, при то ме се не ми сли на 

21 Ви ди: Зо ран Глу шче вић, „Пра во сла вље и срп ска тра ди ци о нал на кул ту ра“, 
у збор ни ку „Чо век и Цр ква у вр тло гу кри зе: шта нам ну ди пра во сла вље да-
нас?“, при ре ђи вач Гор да на Жив ко вић, „Гра ди на“, Ниш, 1993.

22 Иако се ова ква тврд ња мо же про бле ма ти зо ва ти пи та њем да ли се да нас уоп-
ште мо же го во ри ти о ре ли ги о зно сти као гло бал ном на ци о нал ном фе но ме ну, 
бу ду ћи да је ве ра пер со на ли стич ко ис ку ство, за сно ва но на сло бод ној од лу ци 
и из бо ру сва ког по је дин ца да ве ру је или не ве ру је, та кав фе но мен по ду дар-
но сти „на ци о нал ног“ и „вер ског“ је, ипак, не по бит на чи ње ни ца ко ја се ни-
ка ко не би сме ла иг но ри са ти.
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не ки од ре ђен „си стем ми шље ња“ ко ји је сво див на се бе са-
мог и у „се бе за тво рен“. Та ко ђе, ова кво по и ма ње иден ти те-
та не под ра зу ме ва би ло ка кву на ци о нал ну за тво ре ност или 
изо ло ва ност. Већ, из над све га, оно прет по ста вља отво ре ност 
ка но вим иде ја ма и иде а ли ма, по сред ством ко јих се срп ски 
на род за пра во „ута па“ у све оно што је уни вер зал но до бро за 
све на ро де све та.23 Упра во то ме за хва љу ју ћи, све то са вље је и 
мо гло пу них осам сто ле ћа ну ди ти срп ском на ро ду – аутен-
тич ност и оп штост у исто вре ме.

Ми сли мо да се и да нас мо гу успе шно „ак ти ви ра ти“ 
ова кви пра во слав ни по тен ци ја ли, што има на ро чи то зна че ње 
у ет нич ки и кон фе си о нал но ме шо ви тим сре ди на ма, али и у 
оним обла сти ма дру штве ног жи во та ко је ка рак те ри ше ви со-
ки сте пен кон фликт но сти по тре ба и ин те ре са, а исто вре ме-
ни не до ста так раз ви је них др жав них ме ха ни за ма и сред ста ва 
„ка на ли са ња“ и пре ва зи ла же ња по сто је ћег не за до вољ ства и 
фру стра ци ја. Ова кво сни же ње „ни воа“ со ци јал не агре си је 
ни је ни шта ма ње ва жно ни у „ет нич ки чи стим сре ди на ма“, с 
об зи ром на чи ње ни цу да са мо и ден ти фи ка ци ја љу ди као при-
пад ни ка од ре ђе не (ет но) на ци о нал не гру пе има по ред оста-
лог и сна жан ан та го ни зи ра ју ћи по тен ци јал, ко ји у не ким спе-
ци фич ним си ту а ци ја ма мо же из ро ди ти по зна те ви ше стру ко 
штет не три ба ли стич ке учин ке и са др жа је, по губ не пре све га 
по са му уско три ба ли стич ки ори јен ти са ну за јед ни цу, а по том 
и све по тен ци јал не су се де и по сред ни ке за не ке ви ше и но ве 
ци ви ли за циј ске си сте ме. А ова кво ме сто и уло гу Срп ске цр-
кве у кон сти ту и са њу дру штве ног за јед ни штва да нас, у ве ли-
кој ме ри од ре ђу је упра во ње на при пад ност „ши рој европ ској 
по ро ди ци“ цр ка ва и кон фе си о нал них за јед ни ца, као и ак ту-
ел ни „за да так“ об но ве и да љег раз во ја уни вер зал них хри-
шћан ских вред но сти, као ду хов ног и ци ви ли за циј ског те ме-
ља Европ ске уни је.24 Под та квим вред но сти ма под ра зу ме ва ју 

23 У Срп ској пра во слав ној цр кви под иден ти те том срп ског на ро да се под ра-
зу ме ва: “су шти на срп ског на ро да“; „то што он је сте“; „срп ска ко лек тив на 
под свест“; тј. „оно што срп ски на род др жи у сво јој под све сти као сво ју нај-
ви шу вр ли ну, оно што је пре о вла да ло у ње му као нај бо ље или нај чо веч ни је 
у то ку ве ко ва ње го ве бор бе за сво је ме сто у оп штој исто ри ји на ро да и њи-
хо вој бор би за ор га ни зо ва ње јед ног све та пре ма нај бо ље мо гу ћем иде а лу 
са вр шен ства“. Ви ди: Вла дан Д. По по вић, „Сим бол нај у зви ше ни јих те жњи“, 
„Пра во сла вље“, 1. I 1998.

24 У при лог то ме је и сед ми по ре ду ди ја лог, ко ји је под окри љем Ва се љен-
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се, за пра во, они хри шћан ски са др жа ји, нор ме и „обра сци“ 
по на ша ња и дру штве ног са о бра ћа ња, чи ја је основ на „на ме-
ра“ – осми шља ва ње људ ског жи во та и ус по ста вља ња од но са 
уну тар дру штве не за јед ни це ко ји ма се раз ви ја дух со ли дар-
но сти, са рад ње, уза јам ног по што ва ња, ува жа ва ња ту ђих по-
тре ба као соп стве них, али, и љу ба ви и ми ло ср ђа.25 Та квим 
са свим спе ци фич ним нор ма ма се чо век из ри чи то оба ве зу је 
на „до бру во љу“ пре ма дру го ме и ви сок сте пен мо рал но сти 
и са ве сти у свом све у куп ном де ла њу. Упра во ин си сти ра њем 
на про во ђе њу ова квих спе ци фич них нор ми Цр ква „ин тер-
ве ни ше“ у сфе ру дру штве ног мо ра ла, до при но се ћи раз во ју 
њи хо вих по зи тив них ефе ка та, спре ча ва ју ћи њи хо во кр ше ње, 
ко је у крај њем ис хо ду во ди зло чи ну у шта смо се мно го пу-
та до са да уве ри ли. Де ло ва њем на сво је вер ни ке она раз ви ја 
у њи ма свест о по тре би бор бе про тив не при др жа ва ња мо-
рал них нор ми у дру штву, о по тре би њи хо ве бор бе са злом 
као ну жном по сле ди цом то га. Про во ђе њем уни вер зал них 
вер ских са др жа ја у до ме ну ети ке, мо ра ла и пра ва, за пра во 
се на не ки на чин вр ши ин те гри са ње чо ве ка и на ро да у од ре-
ђе ну дру штве ну за јед ни цу. Сто га, Срп ска пра во слав на цр ква 
мо же да нас с пра вом пре тен до ва ти на ду хов но, кул тур но и 
ци ви ли за циј ско „за ступ ни штво“ срп ског на ро да, те про мо-

ске па три јар ши је и Фон да ци је Ро берт Шу ман одр жан 16. и 17. ок то бра 2003. 
У Ца ри гра ду (Истам бул) из ме ђу Пра во слав не цр кве и Европ ске на род не 
стран ке ( хри шћан ски де мо кра ти). Европ ску стран ку су пред ста вља ли чла-
но ви пар ла мен тар не гру пе хри шћан ских де мо кра та Европ ске уни је, ко ји 
се у Европ ском пар ла мен ту за ла жу за хри шћан ске вред но сти у кре и та њу 
све е вроп ске по ли ти ке. Све по ме сне пра во слав не цр кве су пред ста вља ли 
углед ни де ле ги ра ни ми тро по ли ти, епи ско пи, пра во слав ни пар ла мен тар ци, 
про фе со ри и ака де ми ци. Основ на од ли ка свих са оп ште ња на овом ску пу 
мо же се, по јед но ста вље но, из ра зи ти као: по зи ва ње на пра вил но вред но ва ње 
хри шћан ства у пер спек ти ви са вре ме не европ ске ин те гра ци је и став да ће 
чвр сто је дин ство ста рог кон ти нен та би ти мо гу ће са мо уко ли ко се по шту ју 
је ван ђељ ске вред но сти, ко је су сто ле ћи ма би ле на дах ну ће за збли жа ва ње 
на ро да. 

25 Про блем људ ских пра ва пред ста вља озбиљ но пи та ње за све ре ли ги је све та. 
Сход но то ме, оне из ри чи то при хва та ју да мо гу и мо ра ју по ста ти чи ни о ци у 
на по ру оства ри ва ња људ ских пра ва. По ред то га, ука зу је да по сто ји још јед-
но чо ве ко во пра во, ко је ни је укљу че но ни у јед ну по ве љу о људ ским пра ви-
ма – а ко је хри шћан ска ми сао не пре ста но на гла ша ва као основ но усме ре ње 
чо ве ка – то је ње го во пра во да во ли и да бу де во љен. Упра во у то ме се са гле-
да ва мо гућ ност вер ских за јед ни ца у да љем про ду бљи ва њу сми сла људ ских 
пра ва, те ства ра ња прет по став ки да по сто је ће де кла ра ци је не оста ну су ви 
прав ни тек сто ви.
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ви са ње пре ко по треб ног ду ха „срп ског све је дин ства“. Да ли 
ће ту шан су она и ис ко ри сти ти, за ви си од мно го ства ри, али 
ни јед на од њих не ће је осло бо ди ти ве ли ке од го вор но сти ко ју 
ће сно си ти пред на шим бу ду ћим ге не ра ци ја ма.
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GordanaZivkovic

CHURCH AND SERBIAN SOCIAL COMMUNITY

Summary

Forussocialunitydoesnot implyanordinary issue,but
anissueofvital importanceforwholefuture.Withoutconstitu
tionofastableunitythereisnotefficientinternalmergeofour
socialcommunity,northerecouldbeitsintegrationintoawide
uniqueEuropeancommunity.Objectofresearchinthistextisbe
ingoperationalizedbyonequestion:Inwhatwaytherecouldbe
achievedanextremelynecessaryconsensusregardingcreation,
developmentandsurvivalofSerbiansocialcommunity?Starting
fromapremisethatsocialcommunityimpliesasocialformation
inwhichindividualsareconnectedintoanunitybyunderstand
ing,trustandcommonfeelingstowardcommonvalues,authorof
thetexthasafollowingquestiontoask:Nowadayswhatisitthat
couldbeacceptablefortheSerbianpublic,thathasbeendisunit
edandconflictivefrominside?Isthereanythingthatcouldmove
anapatheticandlonelyindividualfortheintegrationintosocial
community?What are the values that couldbe“suggested” to
themajorityofpopulationbytheforceoftheirownmorality,and
not by enforcement of some external authority?By concluding
existenceofanalarmingandalready“chronic”deficitofessen
tiallynecessaryandgenerallyacceptedmoralvaluesandland
marks,andalsotheabsenceofsocialsolidarityandunity,author
of thetextattemptedtoanalyzeinmanycomparativelevelsthe
capacitiesoftheOrthodoxyandSerbianOrthodoxChurchinthis
domain.ByunderliningthatthroughouthistorythisChurchhas
beenrefereedas“theprotectorofsocialmorality”and“thepro
moter”ofuniversalsocialvaluesbeingthefoundationofWestern
Europeancivilization,theauthorconcludedthatnowadaysunder
certainconditionsitcouldcompensateforthetimewornreserves
forsocialunityandrevivalofperturbatedSerbiannationaland
socialidentity.
KeyWords: socialunity,crisesofvalues,collapseofmorality,

Orthodoxy, Serbian Orthodox Church, national
identity
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Иван За рић*

„МОЋ МО РА” У ГЕ О ПО ЛИ ТИ ЦИ И  
ГЕ О СТРА ТЕ ГИ ЈИ САД 

- УТИ ЦАЈ ИДЕ ЈА АЛ ФРЕ ДА МЕ ХЕ НА -

„Контроламоразначибезбедност.Контроламоразначимир.
Контроламоразначипобеду.СједињенеДржавеморајудакон

тролишуморауколикожелимодаобезбедимонашубезбедност.“
—John F. Ken nedy1

Ре зи ме

Трајностгеополитичкихигеостратегијскихинтереса
увекјебилаприсутна,поготовокодвеликихсветскихсила.
Англоамеричкигеополитичкиигеостратегијскитеоријски
концептформиранјенаразмеђу19.и20.века,апочивана
„тристуба“:АлфредуМехену,ХелфордуМекиндеруиНико
ласуСпајкману.Мехеновконцептпресудногутицајапомор
скемоћинанационалнубезбедностобележио је амерички
спољнополитички наступ, посебно после Другог светског
рата.Ипак,посебангеостратегијскифокусстављен јена
просторЕвроазије и константност сукоба копнених и по
морскихсилаутзв.спорнојзони.Тајсукобјетеоријскикон
ципиранпреједногвека,аиданаспредстављасуштинусвих

* Ма ги странт на фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду.

1 John F. Ken nedy, PublicPapersof thePresidentsof theUnitedStates:JohnF.
Kennedy,ContainingthePublicMessages,Speeches,andStatementsofthePresi
dent,January1toNovember22,1963, Was hing ton, DC, US Go vern ment Prin ting 
Of fi ce, 1964, р. 445.
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крупнијихдогађајаиплановауамеричкојспољнојполитици
вођенојпремакључнимсупарницимауЕвроазији.Ауторсеу
радубавианализомуправокључнихконстантиуамеричком
геостратегијскоммишљењуињенимпојавнимоблицима у
савременом свету, у великој мери креираном наМехеновој
доктринипоморскемоћи.СукобиуАвганистану,Ираку,рат
уГрузијииз2008.године,фокуснаИранидржавеизчувене
„осовинезла“показатељисутрајностигеополитичкихим
перативаиприменеМехеноведоктринеусавременомаме
ричкомгеостратегијскомнаступу.
Кључне речи: геополитика, геостратегија, поморска моћ,

САД,Мехен

Увод

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (САД) су др жа ва ко ја је 
у нај ве ћој ме ри обе ле жи ла глав не гло бал не до га ђа је то ком 
20. ве ка. Као, за са да, јeдина пре о ста ла су пер си ла, по сле за-
вр шет ка Хлад ног ра та САД су оства ри ва ле оно што би мно-
ги на зва ли гло бал ном хе ге мо ни јом. Ипак, по ло жај САД на 
гло бал ном ни воу ни је од у век био до ми нан тан, оне чак ни су 
од у век би ле ни у кру гу зе ма ља ко је су пре суд но ути ца ле на 
гло бал не до га ђа је. За тва ра ње у сво ју сфе ру ин те ре са, огра-
ни че ну на аме рич ки кон ти нент, тра ја ло је још од об ја вљи ва-
ња Мон ро о ве док три не, ко ја је утр ла пут изо ла ци о ни стич кој 
по ли ти ци. Упо ре до са изо ла ци о ни сти ма ја ча ла је и су прот-
на стру ја, ко ја је на сто ја ла да укљу чи САД у свет ске то ко ве. 
Аме рич ки из ла зак на свет ску сце ну об у хва тао је вре ме пред 
Пр ви свет ски рат, да би ко нач ни из ла зак из изо ла ци о ни зма 
усле дио по окон ча њу Дру гог свет ског ра та. Је дан од гла сних 
за го вор ни ка на пу шта ња изо ла ци о ни стич ке по ли ти ке и је дан 
од кре а то ра те о риј ског кон цеп та ак тив ног аме рич ког на сту-
па на свет ском ни воу био је и Ал фред Те јер Ме хен (Alfred
ThayerMahan, 1840-1914), по мор ски офи цир и углед ни на уч-
ник.

Ме хен је по ста вио те о риј ске осно ве по мор ске мо ћи, ко-
ју је сма трао пред у сло вом за ак тив ни спољ но по ли тич ки на-
ступ зе мље и кључ ном у оства ри ва њу гло бал не до ми на ци је. 
Ко ли ко је зна ча јан ње гов рад нај бо ље го во ри из ја ва чу ве ног 
По ла Ке не ди ја да „Ме хен је сте, и увек ће оста ти ре фе рент на 
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тач ка и по ла зна осно ва за би ло ко ји рад о по мор ској мо ћи.“2 
Ме хен се сво јим те о риј ским кон цеп том, јед но став но ре че но, 
укло пио у исто риј ски кон текст у ко јем је ства рао, пру жа ју-
ћи, та да на ра ста ју ћој си ли, САД од го во ре на мно га пи та ња. 
Упра во пред об ја вљи ва ње ње го ве пр ве књи ге из три ло ги је 
о по мор ској мо ћи,3 у САД су се од и гра ли зна чај ни исто риј-
ски до га ђа ји, ко ји су бит но ути ца ли на исто ри ју те др жа ве, 
али и на све у куп ну свет ску исто ри ју. На и ме, САД су у том 
пе ри о ду ушле у пре ко мор ску екс пан зи ју ку по ви ном Аља ске 
(1867.), ус по ста вља њем кон тро ле на Са мо ом (1889. г.), при па-
ја њем Ха ва ја (1898.) и пре у зи ма њем Пор то ри ка, Фи ли пи на 
и Гу а ма по сле по бе де у ра ту над Шпа ни јом (1898. г.). Па ра-
лел но са тим, САД су 1894. го ди не пре те кле Ве ли ку Бри та-
ни ју по ин ду стриј ској про из вод њи и по ста ле су пр ва ин ду-
стриј ска си ла све та. Ме хен је баш у на ве де ном пе ри о ду дао 
те о риј ски кон цепт аме рич кој екс пан зи ји, на сво је вр стан на-
чин на ја вљу ју ћи сме ну на чел ној по зи ци ји свет ских си ла и 
по ја вљи ва ње но вог свет ског ли де ра уз за ме ну од ла зе ћег Pax
Britanicaно вим, екс пан зив ни јим и ви тал ни јим свет ским по-
рет ком у знаку - PaxAmericana.

Да кле, Ме хен је дао осно ве ка сни јег раз во ја аме рич ке 
ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је иако сам ни ка да ни је ко ри стио 
на ве де не тер ми не. У свом вре ме ну, он је ис по љио ве ли ки 
ути цај и на аме рич ког пред сед ни ка Те о до ра Ру звел та (The
odoreRoosevelt, пред сед ник САД у пе ри о ду 1901-1909), по-
го то во у ства ра њу „Ве ли ке бе ле фло те“. Ка сни је су ње го ве 
иде је усво ји ли Ни ко лас Спајк ман у кон цеп ци ји Rimland-а и 
Џорџ Ке нан у кре и ра њу стра те ги је об у зда ва ња, а Ме хе но ве 
те зе пред ста вља ју „нај ма њи за јед нич ки са др жа лац“ и у де-
ли ма та квих са вре ме них ве ли ка на аме рич ке ге о стра те ги је и 
ге о по ли ти ке као што су Збиг њев Бже жин ски, Хен ри Ки син-

2 J.T. Su mi da, InventingGrand Strategy and TeachingCommand – TheClassic
WorksofAlfredThayerMahanReconsidered, The Wo o drow Wil son Cen ter Press 
Was hing ton D. C. and The Johns Hop kins Uni ver sity Press Bal ti mo re and Lon-
don, 1997, p. 1.

3 Ал фред Ме хен је об ја вио ве ли ки број на уч них де ла и чла на ка. Ипак нај чу-
ве ни је књи ге Ме хе на свр ста ва ју се у тзв. три ло ги ју по мор ске мо ћи. У њих 
спа да ју: TheInfluenceofSeaPoweruponHistory16601783(Ути цај по мор ске 
мо ћи на исто ри ју 1660-1783) из 1890. го ди не; TheInfluenceofSeaPowerupon
FrenchRevolutionandEmpire (Ути цај по мор ске мо ћи на фран цу ску ре во лу-
ци ју и Цар ство) и SeaPoweranditsRеlationstotheWar1812(По мор ска мо ћи 
и њен ути цај на рат из 1812).
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џер, Ко лин Греј, Ри чард Ку глер, Са мју ел Хан тинг тон, Џорџ 
и Ме ре дит Фрид мен и дру ги. По ред САД, Ме хе но ве иде је су 
и да нас вр ло жи ве и у дру гим др жа ва ма у све ту, пре све га у 
Ки ни.4

Геополитичкеигеостратегијскеидеје
АлфредаМехена

Ал фред Ме хен ди пло ми рао је на По мор ској Ака де ми-
ји у Ана по ли су 1859. го ди не и за по чео ка ри је ру по мор ског 
офи ци ра, то ком ко је је, са ви ше или ма ње успе ха, оба вљао 
ду жно сти у аме рич кој мор на ри ци. За на уч ни рад, сва ка ко, 
нај ва жни ји је био пе ри од про ве ден у По мор ском Рат ном Ко-
ле џу (NavalWar College).5 Основ на иде ја Ал фре да Ме хе на, 
ко ја је пред ста вља ла злат ну нит у свим ње го вим ра до ви ма, 
би ла је да кон тро ла по мор ских ко му ни ка ци ја ко ји ма се од-
ви ја тр го ви на „би ла и да ће на ста ви ти да бу де кључ свет ске 
мо ћи.“6 Ме хен је, из у ча ва ју ћи исто ри ју, за кљу чио да је Бри-
та ни ја увек има ла пред ност у од но су на су пар ни ке због свог 
ге о граф ског по ло жа ја и дру гих ка рак те ри сти ка. Упра во је на 
осно ву из у ча ва ња бри тан ске и све у куп не по мор ске исто ри-
је, Ме хен за кљу чио да је по мор ска моћ кључ на у фор ми ра њу 
укуп не мо ћи јед не на ци је и да кон тро ла над мо ри ма и кључ-
ним тач ка ма на по мор ским ко му ни ка ци ја ма об ли ку је исто-
ри ју и суд би ну све та.

Ипак, у Ме хе но вим ра до ви ма се мо гу ја сно уочи ти две 
по ве за не по себ не хи по те зе ко је де таљ ни је при ка зу ју ње го во 

4 За ки не ски од нос пре ма Ме хе но вом уче њу и по мор ској мо ћи, из ме ђу оста-
лог, по гле да ти сле де ће на сло ве: J. Hol mes, China’sCreepingExpansioninthe
SouthChinaSea(Је зи ва ки не ска екс пан зи ја у Ју жно ки не ско мо ре); H.Ka ne-
da,TheRiseofChinese“SeaPower“ (Успон ки не ске „по мор ске мо ћи“); N. Le-
xi ong, SeaPowerandChina’sDevelopment(По мор ска моћ и ки не ски раз вој);
J. Hol mes: MahanisAliveinChina (Ме хен је жив у Ки ни); H. Ka ne da,TheU.S.
isthreatenedby‘AggressiveChineseSea’power (САД су угро же не агре сив ном 
ки не ском по мор ском мо ћи).

5 Ме хен је, по ред на ве де ног, био и је дан од аме рич ких де ле га та на Ме ђу на род-
ној ми ров ној кон фе рен ци ји у Ха гу (UniversalPeaceConferenceatTheHague) 
1899. го ди не, као и члан Стра те гиј ског ве ћа ми ни стар ства ра та САД то ком 
шпан ско-аме рич ког ра та 1894. го ди не. Због ве ли ких ака дем ских до стиг ну ћа 
до био је и ве ли ки број при зна ња, ме ђу ко ји ма су и по ча сне ди пло ме Уни вер-
зи те та у Хар вар ду, Јеј лу, Ко лум би ји, Окс фор ду, Кем бри џу и Дар му ту.

6 H. and M. Spro ut, FromMahantoMackinder, у, H. and M. Spro ut (eds.), Founda
tionsofnationalPower, D. Van No strand, Prin ce ton, 1951, p. 153.
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схва та ње по мор ске мо ћи. Пр ва је да ком би на ци ја по мор ске 
тр го ви не, пре ко мор ских по се да и при сту па стра ним тр жи-
шти ма ства ра на ци о нал но бо гат ство и у нај ве ћој ме ри од ре-
ђу је ве ли чи ну и зна чај на ци је у гло бал ним окви ри ма. Дру-
га хи по те за ве за на за по мор ску моћ ди рект но је по ве за на 
са пр вом у сми слу обез бе ђи ва ња усло ва за ње но оства ре ње. 
Та хи по те за је ве за на за вој но стра те гиј ска пи та ња по мор ске 
мо ћи у ко јој Ме хен на во ди да вла да ње мо ри ма (Commandof
theSea), ко је се огле да кроз оства ри ва ње вој но по мор ске су-
пер и ор но сти у аква то ри ји, пред ста вља основ ни пред у слов за 
оства ри ва ње по мор ске мо ћи.

Да кле, на ве де не две хи по те зе су са ма су шти на Ме хе но-
вог на уч ног ра да, ме ђу соб но по ве за не и усло вље не. Ипак, оне 
су до ве ле и до ве ли ког бро ја, сло бод но се мо же ре ћи, на уч но 
по гре шних ин тер пре та ци ја и схва та ња ње го вог де ла. Пар ци-
јал ним при сту пом Ме хе но вом опу су до ла зи ло је до на гла-
ша ва ња јед не од две хи по те зе за не ма ри ва њем дру ге, иако је 
њи хо ва узроч но-по сле дич на ве за не ми нов на.

Ме хен је, са дру ге стра не, сма трао да на ци о нал на моћ 
про ис ти че из пра вил не ком би на ци је раз во ја тр го ви не и омо-
гу ћа ва ња без бед них усло ва за ње но не сме та но од ви ја ње, да-
ју ћи осно ву оно ме што ће Џо зеф Нај ка сни је на зва ти еле мен-
ти ма тзв. тврдемоћи– еко ном ском и вој ном фак то ру.Ова кав 
став и ње го ву по ве за ност са по мор ском мо ћи, Ме хен је нај-
бо ље од сли као оце ном да „кон тро ла мо ра, ма ри тим ном тр-
го ви ном и по мор ском над мо ћи, зна чи пре до ми нант ни ути цај 
у све ту, јер, ко ли ко год ве лик и бо гат био про из вод зе мље, 
ни шта не омо гу ћа ва нео п ход ну раз ме ну као мо ре.”7

На осно ву по став ки та ла со крат ске док три не ба зи ра не 
на на ве де ним хи по те за ма, Ме хен је уочио и из дво јио шест 
еле ме на та по мор ске мо ћи ко ји ути чу на укуп ну на ци о нал-
ну моћ: 1) ге о граф ски по ло жај, 2) физичкo-ге о граф ска склад-
ност (physicalconformation), 3) ве ли чи на те ри то ри је, 4) број 
ста нов ни ка, 5) на ци о нал ни ка рак тер и 6) ка рак тер вла де.8 
Да кле, у еле мен ти ма по мор ске мо ћи Ме хен је на гла сио фи-
зич ко-ге о граф ске чи ни о це (пр ва три еле мен та по мор ске мо-

7 A. T. Ma han, PossibilitiesofAngloAmericanReunion, The North Ame ri can Re-
vi ew, Vo lu me 159, No. 456, No vem ber 1894, стр. 559.

8 Ме хен је еле мен те по мор ске мо ћи по сма трао као ком плек сан чи ни лац, 
укљу чу ју ћи ви ше фак то ра у сва ки по је ди нач но. За де таљ ни је по гле да ти у A. 
T. Ma han, TheInfluenceofSeaPowerUponHistory 16601783, Pe li can Pu blis-
hing Com pany, Gret na, 2003, pр. 29-82.
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ћи), али је у об зир узео и дру штве но-по ли тич ке ди рект но на 
тај на чин по ве зу ју ћи ге о гра фи ју и по ли ти ку.

До след но се др же ћи сво јих те о риј ских по став ки, Ме хен 
је за кљу чио да је сам из ла зак др жа ве на мо ре од не мер љи вог 
зна ча ја за њу, као и да су острв ске др жа ве увек би ле, у ге о по-
ли тич ком сми слу, су пер и ор ни је у од но су на кон ти нен тал не.9 
Уоп ште но по сма тра но, он је сма трао да по сти за ње и одр жа-
ва ње по мор ске до ми на ци је зах те ва кон тро лу над стра те шки 
ва жним тач ка ма на мо ри ма и оке а ни ма. У том сми слу, као 
по себ но ин те ре сант не ис та као је кон тро лу Бос фо ра, бал тич-
ких мо ре у за, Ги брал та ра, Су е ца и Па нам ског ка на ла.10

Бу ду ћи да је па ци фич ку пре ко о ке ан ску ори јен та ци-
ју екс пан зи је САД сма трао не ми нов ном, Ме хен је по себ но 
из у ча вао ге о по ли тич ке и ге о стре те гиј ске зна ча је по је ди них 
обла сти ка ко ји ма су САД у то вре ме те жи ле. Та ко је у свом 
члан ку под на зи вом „HawaiiandOurFutureSeaPower“ (Ха ва-
ји и на ша бу ду ћа по мор ска моћ)об ја снио стра те гиј ски зна чај 
ха вај ског ар хи пе ла га, где је кон ста то вао да се ха вај ска остр ва 
на ла зе на „рас кр сни ци“ ве ћи не нај ва жни јих по мор ских пу-
те ва на Па ци фи ку ко ји во де ка Аустра ли ји и Но вом Зе лан ду, 
ка Ју жној Аме ри ци, а по себ но оних ко ји од Аме ри ке во де ка 
Ки ни и Ја па ну. Дру гу бит ну ка рак те ри сти ку Ха ва ја Ме хен 
је опи сао вој но стра те шком тер ми но ло ги јом, на во де ћи да су 
ха вај ска остр ва уса мље на у оке а ну и да се на ла зе у цен тру 
за ми шље не кру жни це чи ји је ра ди јус јед нак уда ље но сти Хо-
но лу луа од Сан Фран ци ска, од но сно 2.100 на у тич ких ми ља, 
као и да би САД, ус по ста вља њем кон тро ле над овим остр-
ви ма уда љи ле мо гу ћег не при ја те ља од аме рич ке те ри тори је 
ви ше под 3.500 на у тич ких ми ља и до спе ле у мо гућност да 
пре не су те жи ште су ко ба да ле ко од сво је те ри то ри је и на тај 
на чин ди рект но за шти те сво је ин те ре се.11 За хва љу јући ста-

9 Исто, p. 29.
10 Ме хе но ви ра до ви о ге о стра те гиј ском зна ча ју Па нам ског ка на ла об ја вље ни 

су пре ак тив но сти на ње го вој из град њи. Ме хен је уочио да ће евен ту ал на из-
град ња тог ка на ла у мно го ме про ме ни ти прав це тр го вач ких ру та и да ће сам 
ка нал по ста ти стра те шки цен тар од нај ви тал ни јег зна ча ја за САД. Па нам ски 
ка нал, за јед но са Ка рип ским мо рем, за Ме хе на је пред ста вљао сво је вр сни 
intermarium и осно ви цу за оства ри ва ње пре вла сти у за пад ном Атлан ти ку. 
По ред то га, не тре ба пре не брег ну ти ни чи ње ни цу да је из град ња Па нам ског 
ка на ла по кре ну та то ком пред сед нич ког ман да та Те о до ра Ру звел та на ко јег 
је Ме хен имао из у зе тан ути цај.

11 Мо жда је и су ви шно на по ми ња ти да су се на ве де не Ме хе но ве прет по став ке 
по ка за ле тач ним при ли ком на па да Ја па на на Перл Хар бур. Ина че, Ме хе но ва 
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во ви ма да је пре ко о ке ан ска ори јен та ци ја не ми нов ност, Ме-
хен је сма тран идеј ним твор цем тзв. дру ге фа зе аме рич ке екс-
пан зи је, Још на зва не експанзијапопаралели12 (ви ди сли ку 1).

слика1 - Екс пан зи ја САД по па ра ле ли: дру га фа за ства ра ња САД као свет ске ве-
ли ке си ле пред ста вља ре а ли за ци ју Ме хе но ве док три не

Пре ма: А. Ду гин, Основи геополитике– геополитичкабудућностРусије, Еко-
прес, Бе о град, 2004, стр. 54.

Ме хен је сма трао да је аме рич ка екс пан зи ја на но ве 
обла сти и при сва ја ње но вих те ри то ри ја при род на екс пан зи ја, 
на во де ћи као слич не при ме ре бри тан ска осва ја ња Гри брал-
та ра, Мал те, Егип та, Ин ди је, Ки пра, ко је пред ста вља ју низ 
осва ја ња те ри то ри ја иза зва них при ти ском на ци о нал ног ин-
те ре са та квог ка рак те ра да сви пред став ни ци вла сти, би ло да 
су вољ ни или не, не мо гу да му се од у пру или да га зна чај но 
мо ди фи ку ју.

Ипак, Ме хе но во де ло ко је је има ло нај и зра зи ти ји ге о по-
ли тич ки ка рак тер би ло је ве за но за Ази ју и ни је при па да ло 
чу ве ној три ло ги ји по мор ске мо ћи. На и ме, ра ди се о књи зи 
TheProblemofAsia (Про бле ми Ази је) из 1900. го ди не у ко јој 
је Ме хен до шао до за кључ ка да ће нај не ста бил ни је под руч је 
у свет ским окви ри ма би ти упра во на на ве де ном кон ти нен ту, 
где по сто је и по сто ја ће ве чи ти су ко би коп не не и по мор ске 

док три на је са ве ли ком па жњом про у ча ва на у Ја па ну, а Ја пан се мо же сма-
тра ти и пр вим при ме ром ко ји је у прак си спро во дио Ме хе но ве ге о по ли тич ке 
и ге о стра те гиј ске за ми сли.

12 Пр вом фа зом аме рич ке екс пан зи је сма тра се ре а ли за ци ја Мон ро о ве док три-
на, ко ја се још на зи ва и екпанзијапомеридијану.
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мо ћи. Ме хен је у на ве де ном де лу иден ти фи ко вао Ру си ју као 
глав ну прет њу и пре пре ку по мор ским си ла ма у оства ри ва њу 
гло бал не до ми на ци је. Ру си ју Ме хен опи су је као огром ну це-
ло ви ту по вр ши ну зе мље, са цен трал ним по ло жа јем у Ази ји и 
ге о стра те шким век то ром про до ра ка ју го и сточ ним де ло ви ма 
Ази је пре ко Ав га ни ста на и пу сти ња ис точ ног Турк ме ни ста-
на и Мон го ли је.13

Ме хен је ов де по ста вио основ ну те зу аме рич ке ге о по-
ли ти ке и ге о стра те ги је (до ми нан ту у це лом 20. ве ку) о по сто-
ја њу Ру си је као глав не пре пре ке у оства ре њу гло бал не до ми-
на ци је. У том сми слу, по сма тра ју ћи Ази ју као це ли ну, Ме хен 
уво ди и тер мин спорне зоне (debatableanddebatedground) 
на во де ћи ову област као зо ну кон стант них ге о по ли тич ких 
при ти са ка те лу ро кра ти је са се ве ра (Ру си ја) и та ла со кра ти-
је са ју га (САД, Ја пан и В. Бри та ни ја). Спор ну зо ну Ме хен 
сме шта из ме ђу 30º и 40º се вер не ге о граф ске ши ри не, ко ја 
об у хва та Су ец, Па ле сти ну, Си ри ју, Ме со по та ми ју, ве ћи део 
Пер си је и Ав га ни стан, Јер ме ни ју, Ти бет и ве ли ки део до ли не 
ре ке Јанг це кјанг, као и Ја пан, ко ји се, иако из ван кон ти нен та, 
на ла зи у по ме ну тој зо ни.14 Уну тар по ме ну те не ста бил не зо не 
Ме хен је иден ти фи ко вао и не ко ли ко гра до ва ко ји има ју из у-
зе тан зна чај за оства ри ва ње пре мо ћи у Ази ји: Мо сул, Баг дад, 
Те хе ран, Ис фа хан, Хе рат, Ка бул, Кан да хар и ки не ске Пе кинг, 
Шан гај, Нан кинг и Хан коу.15

Ка ко би се спре чио на пре дак те лу ро крат ске Ру си је, Ме-
хен је пред ла гао и фор ми ра ње не фор мал ног са ве зни штва по-
мор ских си ла ко је су има ле ин те ре се у том ре ги о ну и ко је 
би кре и ра ле ма ри тим ну стра те ги ју усме ре ну ка об у зда ва њу 
Ру си је. У том сми слу је чак пред ла гао и фор ми ра ње но ве др-
жа ве ко ја би кон тро ли са ла „из ла зе из про стра не те ри то ри је у 
спо ља шњи свет“ (wouldcontroltheissuesfromvastterritories
to theouterworld)16 и ко ја би се на ла зи ла у обла сти из ме ђу 
Цр ног мо ра, Пер сиј ског за ли ва, Цр ве ног мо ра и Ле ван та. У 

13 За де таљ ни је по гле да ти у A. T. Ma han, TheProblemofAsiaandItsEffectupon
InternationalPolicies,Lit tle Brown, Bo ston, 1900, pp. 24-28.

14 Ibid, рр. 21-22.
15 Хан коу (Han kou) је у мо дер ној Ки ни део ме тро по ли са Ву хан (Wu han), глав-

ног гра да про вин ци је Ху беи (Hu bei) ко јег са чи ња ва ју „три гра да“ Ву чанг 
(Wuc hang), Хан коу (Han kou) и Хан јанг (Hanyang). Град се на ла зи на ушћу 
ре ке Хан у Јанг це кјанг и нај зна чај ни ји је град цен трал не Ки не.

16 А.T. Ma han, TheProblemofAsiaandItsEffectuponInternationalPolicies, op. 
cit., р. 72.
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ма ри тим ном са ве зу Ме хен је као сво је вр сну „зо ну од го во р-
но сти“ САД од ре дио упра во Па ци фик и кон ста то вао је да би, 
у ци љу до ми на ци је на Свет ском оке а ну, би ло нео п ход но фор-
ми ра ти чи тав си стем по мор ских ба за (Ку ба, Па на ма, Ха ва ји, 
Фи ли пи ни и дру ге), као би се на ве де ни циљ и ре а ли зо вао.17

Пред лог за ре ша ва ње ге о по ли тич ких про бле ма и у ци-
љу оства ри ва ња аме рич ких на ци о нал них ин те ре са Ме хен је 
фор му ли сао у ви ду тзв. „стра те ги је ана кон де“.18 (Ви ди сли ку 
2). На и ме, он ја за кљу чио да би коп не не ма се Евро а зи је тре-
ба ло сте за ти у пр сте ни ма „ана кон де“, где је основ ни спољ но-
по ли тич ки циљ би ло ме ђу соб но по ве зи ва ње при о бал ног по-
ја са, ко ји је играо кључ ну уло гу у до ми на ци ји све том, по сле 
че га би усле ди ло ње го во про ши ри ва ње.

Слика2 – „Стра те ги ја ана кон де”: на сли ци су цр ном бо јом обе ле же не зе мље евро-
а зиј ског кон ти нен та под стра те шком кон тро лом атлан ти зма, где стре ли це по ка зу ју век-
то ре ге о по ли тич ког при ти ска

Пре ма: А. Ду гин, Основигеополитике–геополитичкабудућностРусије, нав. де-
ло, стр. 57.

17 Ов де је нео п ход но уочи ти да је це ло куп на Ме хе но ва та ла со крат ска ге о по-
ли тич ка и ге о стра те гиј ска док три на фак тич ки би ла ве за на за упо ри шта на 
оба ли ко ја су ло ги стич ки обез бе ђи ва ла и про фи ли са ла су шти ну мор на ри це 
– офан зив ност. Без до бро по зи ци о ни ра них по мор ских ба за, мор на ри ца би 
би ла усме ре на са мо на де фан зи ву и од бра ну сво је те ри то ри је, ко ја, на кра ју, 
не би мо гла да до ве де до оства ри ва ња пре вла сти на мо ри ма и оке а ни ма, чи-
ме би ап си ра ци је за свет ском мо ћи по мор ске си ле би ле не мо гу ће.

18 Тер мин „стра те ги је ана кон де“ во ди по ре кло још из аме рич ког гра ђан ског 
ра та и уте ме љен је на прин ци пу ко ји је осми слио ге не рал Уни је Џорџ Ме-
кли лан (GeorgeB.McClellan) и ко ји је Вој ска Уни је при ме њи ва ла у су ко бу 
са Кон фе де ра ци јом. Ме кли ла нов кон цеп је био ба зи ран на бло ка ди не при ја-
тељ ских те ри то ри ја са мо ра и при о бал ном ли ни јом у ци љу стра те шког ис цр-
пљи ва ња, од но сно ра ди спре ча ва ња на бав ке ви тал них си ро ви на за при вре-
ду не при ја те ља и ње го вог до во ђе ња у под ре ђе ни по ло жај.
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До дат ни еле мент Ме хе но ве те о риј ске кон цеп ци је био је 
ба зи ран на ре а ли за ци ји са ве зни шта ва ко ја би до при но си ла 
оства ре њу аме рич ких на ци о нал них ин те ре са. По ме ну ти су 
пред ло зи о фор ми ра њу тзв. маритимногсавеза у Ази ји, ко ји 
би чи ни ли САД, Ја пан, В. Бри та ни ја и у од ре ђе ној ме ри Не-
мач ка у су прот ста вља њу Ру си ји, али и Ки ни. Ипак, Ме хен 
је са ве зни штво кон ци пи рао на по сту ла ту ко ји је на звао „the
unionofhartsandhands” („са вез ср ца и ру ку“),фор му ли са-
ном у члан ку PossibilitiesofAngloAmericanReunion(Мо гућ-
но сти ан гло-аме рич ког по нов ног спа ја ња), а ве за ном са од нос 
САД и В. Бри та ни је, на гла ша ва ју ћи да САД у са ве зе мо ра ју 
да сту па ју ис кљу чи во у ци љу за шти те и оства ре ња сво јих 
на ци о нал них ин те ре са, по жељ но са до ми нат ном уло гом у са-
ве зу.

За хва љу ју ћи ста во ви ма ис ка за ним пре ма та ла со крат-
ском са ве зни штву у ци љу оства ри ва ња на ци о нал них ин те-
ре са, са по себ ним од но сом пре ма В. Бри та ни ји, Ме хе на је 
Алек сан дар Ду гин, за јед но са Ни ко ла сом Спајк ма ном, свр-
стао у уте ме љи ва че са вре ме ног атлан ти зма, пре све га ис ка за-
ног кроз ства ра ње NA TO (NorthAtlanticTreatyOrganization), 
CEN TO (CentralTreatyOrganization), SE A TO (SoutheastAsia
TreatyOrganization) и AN ZUS (Australia,NewZealand,United
StatesSecurityTreaty). На и ме, Ме хе но ва те о риј ска кон цеп ци-
ја по слу жи ла је као „во дич“ за ус по ста вља ње ових са ве за, а у 
ци љу оства ри ва ња аме рич ких на ци о нал них ин те ре са.

Мехеновеидејеусавременојамеричкој
геопполитициигеостратегији

Увре же но је ми шље ње да се круп не про ме не у гло бал-
ним раз ме ра ма ве зу ју за не ке од кључ них до га ђа ја у исто-
ри ји. Та ко су пре по зна тљи ви на зи ви хлад но ра тов ско до ба, 
пост хлад но ра тов ска (пост би по лар на) ера, ме ђу рат ни пе ри од 
или до га ђа ји по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не и сл. Са ста-
но ви шта аме рич ке ге о стра те гиј ске кон цеп ци је на гла ше но су 
бит на три пре лом на исто риј ска до га ђа ја: па ље ње Бе ле ку ће и 
Ка пи тол Хи ла 24. ав гу ста 1814. го ди не, на пад на Перл Хар-
бур 7. де цем бра 1941. го ди не и те ро ри стич ки на па ди на Њу-
јорк и Ва шинг тон од 11. сеп тем бра 2001. го ди не.19

19 За детаљније о у америчком стратешком мишљењу погледати у Д. Симић, 
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Узи ма ју ћи у об зир утицаје иде ја Ал фре да Ме хе на на 
са вре ме ну аме рич ку ге о по ли ти ку и ге о стра те ги ју уоча ва се 
да два по след ње на ве де на до га ђа ја има ју зна ча јан ути цај. На-
и ме, на пад на Перл Хар бур ука зао је да су Ме хе но ве иде је 
вр ло при мен љи ве у прак си, али их је, на жа лост по САД, пр-
ви упо тре био им пе ри јал ни Ја пан и то баш про тив др жа ве за 
ко ју је тво рац овог те о риј ског кон цеп та исту и са чи нио. На-
пад на Перл Хар бур је по ка зао да је офан зив ност мор на ри це 
кључ на у же љи да се оства ри до ми на ци ја у не ком де лу све та. 
По ред то га, ја пан ски на пад је у прак си де мон стри рао ве зу 
ра ни је на ве де не две Ме хе но ве хи по те зе у та ла со крат ском те-
о риј ском кон цеп ту, од но сно по ку шај обез бе ђи ва ња по мор ске 
су пер и ор но сти у аква то ри ји са ци љем ства ра ња усло ва за не-
сме те но од ви ја ње тр го ви не као де ла оства ри ва ња на ци о нал-
ног ин те ре са и пре суд ног ути ца ја на ре а ли за ци ју до га ђа ја у 
Па ци фи ку, а ка сни је и ши ре. Ха ва ји су иза бра ни као ме та 
упра во због сво је ге о граф ске по зи ци је, ко ју је Ме хен по ла ве-
ка ра ни је де таљ но ела бо ри рао, али и због то га што су пред-
ста вља ли јед ну од нај ва жни јих аме рич ких по мор ских ба за 
у Па ци фи ку, ода кле је би ло мо гу ће про јек то ва ти сво ју моћ 
да ље пре ма (Евро)Ази ји.20

Без бед но сни аспект Ме хе но ве док три не, у слу ча ју на-
па да на Перл Хар бур, по ка зао је још јед ном тач ност ње го ве 
те о ри је, омо гу ћа ва ју ћи САД да се бра не и да пре не су те жи-
ште су ко ба да ле ко од „сво је те ри то ри је“. Ко ли ко су зна чај на 
пред ви ђа ња Ал фре да Ме хе на о ва жно сти по ло жа ја Ха ва ја и 
фор ми ра њу ис ту ре них ба за са ци љем оства ри ва ња пре мо ћи 
и про јек ци је ути ца ја у све ту, као и од бра ни ин те ре са и без-
бед но сти САД да ле ко до „сво јих гра ни ца“ ука зу је и не дав-
ни при мер ре ак ци је аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме и 

„Америчко стратешко мишљење на почетку 21. века“, Међународна 
политика, 2009, јануар-март, стр. 74-83.

20 Интересантно је сагледати положај Кине, као могућег и највероватнијег 
изазивача америчкој глобалној доминацији, са аспекта „запречавања 
изласка на отворено море“ и немогућности потпуне контроле поморских 
комуникација које су од виталне важности за наставак развоја те државе. 
САД су стварањем великог броја истурених база према Кини (Ј. Кореја, 
Јапан, Гуам, Филипини), уз Тајван, оформиле тзв. велику баријеру (Grand 
Barrier) којом директно „притискају“ Кину ка унутрашњости Евроазије, 
што у великој мери утиче на чињеницу да „најмногољудија држава света“ 
и даље није у могућности да „пројектује“ свој утицај преко мора на која 
излази, бар не у довољној мери да угрози америчку супремацију.
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аме рич ке ад ми ни стра ци је из ве де не са ци љем пре вен ци је и 
за шти те аме рич ких ин те ре са угро же них од стра не Све ре не 
Ко ре је и раз во ја ра кет ног оруж ја ве ли ког до ме та ко је је у ста-
њу да но си ну кле ар не бо је ве гла ве.

По ред на ве де ног при ме ра, зна чај ни је оства ри ва ње Ме-
хе но вих за ми сли у аме рич кој ге о стра те ги ји ја сно се мо же 
уочи ти на по ступ ци ма у тзв. спорнојзони ре а ли зо ва них по-
сле тре ћег „пре лом ног“ до га ђа ја у аме рич ком стра те шком 
ми шље њу, те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг тон од 
11. сеп тем бра 2001. го ди не. Упра во је ре ак ци ја САД и ула зак 
у бор бу про тив гло бал ног те ро ри зма, ко ли ко год не ка вр ста 
ре ка ци је би ла нео п ход на по сле из ве де них те ро ри стич ких на-
па да на аме рич ку те ри то ри ју, ука за ла на трај ност ге о по ли-
тич ких им пе ра ти ва и на чи ње ни цу да су иде је Ал фре да Ме-
хе на вр ло „жи ве“ и у са вре ме ном до бу.

На и ме, од ре ђу ју ћи та ли бан ски ре жим у Ав га ни ста ну 
као нај од го вор ни ји за по др шку гло бал ној те ро ри стич кој ор-
га ни за ци ји Ал-Ка и ди у из во ђе њу те ро ри стич ких на па да и 
по кре та њем опе ра ци је про тив тог ре жи ма и др жа ве,21 САД 
су на ста ви ле са оства ри ва њем Ме хе но вих ге о по ли тич ких и 
ге о стра те шких иде ја фо ку си ра них на про стор (Евро)Ази је. 
Ав га ни стан се, на и ме, на ла зи у Ме хе но вој спор ној зо ни, са 
из ра же ним ге о по ли тич ким век то ри ма при ти са ка те лу ро кра-
ти је (Ру си је) са се ве ра и та ла со крат ских си ла са ју га. У тој 
др жа ви се на ла зе и, ка ко је то Ме хен де фи ни сао, „по себ но ва-
жни гра до ви“: Ка бул и Кан да хар. Про сто ре че но, ак тив но сти 
САД у Ав га ни ста ну мо гу се (и нео п ход но их је) по сма тра ти и 
као аме рич ки по ку шај пра вље ња про до ра, по сред ством спор-
не зо не, у „ру ску сфе ру ин те ре са“ и при бли жа ва ња Ру си ји, 
као оли че њу те лу ро крат ских прет њи ма ри тим ним си ла ма.

До дат ни еле мент за раз ма тра ње та ла со крат ских ак тив-
но сти је и тре ну так ка да је пред у зе та ак ци ја пре ма „гроб ни-
ци им пе ри ја“. На и ме, опе ра ци ја у Ав га ни ста ну из ве де на је у 
тре нут ку ка да је глав ни аме рич ки ге о по ли тич ки так мац из 
20. ве ка, Ру си ја, кре ну ла пу тем опо рав ка, упра во са основ ним 

21 Спе ци фич ност на па да на Њу јорк и Ва шинг тон је, у стра те шком по гле ду, 
до не ла и ве ли ки број про бле ма не са мо у САД, не го и ши ром све та, због 
гу бље ња „др жа во ли ко сти“ не при ја те ља. На ве де но је ди рект но до ве ло и до 
ве ли ке про ме не у схва та њу без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, али је 
пр ва ре ак ци ја ипак би ла усме ре на на др жа ву, а не на не др жав не ак те ре.
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ци љем по вра ћа ја ути ца ја на це ло куп ном по сто со вјет ском 
про сто ру. Ге о по ли тич ким реч ни ком ис ка за но, мо же се ре ћи 
да су те ро ри стич ки на па ди на САД од 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не пред ста вља ли, исто риј ски ре че но, са мо не по сре дан 
по вод за оства ри ва ње ге о по ли тич ких и ге о стра те шких а спи-
ра ци ја САД, де фи ни са них још кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка.

Ана ли зи ра ју ћи ак тив но сти САД у ман да ту Џор џа Бу ша 
мла ђег, а као сво је вр сну по твр ду при ме не Ме хе но вих иде-
ја од бор би за ути цај у спор ној зо ни, мо же се по сма тра ти и 
дру ги рат ко ји су САД во ди ле у 21. ве ку – рат у Ира ку. На-
и ме, и ова др жа ва се на ла зи у окви ру спор не зо не, са гра до-
ви ма Баг дад и Мо сул, ко је је Ме хен из дво јио још на по чет ку 
XX ве ка као гра до ве ко ји при па да ју гру пи „по себ но ва жних“ 
за оства ри ва ње до ми на ци је у тој зо ни. Не по сре дан по вод за 
во ђе ње опе ра ци је „Ирач ка сло бо да“ био је дру га чи ји не го у 
слу ча ју Ав га ни ста на, али је не по бит на чи ње ни ца да су вој-
не опе ра ци је пред у зе те у скла ду са ра ни је де фи ни са ним ге-
о по ли тич ким ин те ре си ма. Во ђе ње ра та у Ира ку ис ка за ло је, 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, ре а ли за ци ју Ме хе но вих по сту ла та. 
При ме на „стра те ги је ана кон де“ је до би ла на пу ном зна ча-
ју, по го то во у ком би на ци ји са ја сно из ра же ном офан зив ном 
ком по нен том по мор ске мо ћи. Је ди на раз ли ка у од но су на пр-
во бит ну по став ку Ал фре да Ме хе на је „за ме на уло га“ у Ин-
диј ском оке а ну, где су во де ћу уло гу у „ма ри тим ном са ве зу“, 
уме сто Велике Бри та ни је, пре у зе ле САД.

Кон тро ла кључ них та ча ка и нај ва жни јих по мор ских ко-
му ни ка ци ја пред ста вља са му „срж“ Ме хе но вог опу са, ин кор-
по ри ра ног у аме рич ку ге о стра те ги ју и ге о по ли тич ку кон цеп-
ци ју то ком це лог 20. ве ка. Ана ли зи ра ју ћи аме рич ке ак тив но-
сти пре ма Ира ку, уоча ва се да су САД прет ход но ус по ста ви ле 
при су ство у свим нај ва жни јим де ло ви ма Ин диј ског оке а на, 
са ци љем ус по ста вља ња без бед ног по мор ског са о бра ћа ја, као 
ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са. Та ко су САД, сво јом моћ-
ном фло том, увек би ле при сут не у Пер сиј ском, Ор му ском и 
Аден ском за ли ву кон тро ли шу ћи нај зна чај ни ји свет ски по-
мор ски пра вац од про ко па ва ња Су це ког ка на ла.

Зна чај спор не зо не, ко ју је Ме хен де фи ни сао, огле да се и 
у пред ста вља њу тзв. „Евро а зиј ског Ба ла ка на“ у де лу Збиг ње-
ва Бже жин ског „Ве ли ка ша хов ска та бла“. На и ме, Бже жин ски 
пред ста вља Ка спиј ски ба сен као ве о ма не ста бил но под руч-
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је у свет ским окви ри ма, са из ра же ним ге о по ли тич ким век-
то ри ма САД са ју га, као во де ће по мор ске си ле и Ру си је са 
се ве ра, као те лу ро крат ске си ле. Све до ци смо ра та у Гру зи ји 
из ав гу ста 2008. го ди не, као нај ди рект ни јег при ка за „су да ра“ 
на ве де них ге о по ли тич ких и ге о стра те шких аспи ра ци ја та ла-
со крат ских и те лу ро крат ских си ла, као и зна ча ја ко ји се у 
САД при да је „иран ском пи та њу“ то ком ман да та прет ход ног 
и ак ту ел ног аме рич ког пред сед ни ка. А да Ме хе но ва „спор на 
зо на” и да нас пред ста вља су штин ско пи та ње аме рич ке спољ-
не по ли ти ке го во ри о чи ње ни ца да се у њој на ла зе све др жа ве 
из тзв. „осо ви не зла“ – Ирак, Иран, Си ри ја и Се вер на Ко ре ја.

Ме хе но ва те о риј ска кон цеп ци ја спре ча ва ња ства ра-
ња хе ге мо ни је у Евро а зи ји при ме ном „стра те ги је ана кон де“, 
ка сни је об ли ко ва на кроз стра те ги ју об у зда ва ња (strategyof
containment) Џор џа Ке на на, ука за ла је на још јед ну бит ну ка-
рак те ри сти ку аме рич ке ге о стра те шке ми сли то ком чи та вог 
20. ве ка – рав но те жу сна га у Евро а зи ји. Ка ко то при ме ћу ју 
Џорџ и Ме ре дит Фрид ман, основ ни прин цип аме рич ке ве ли-
ке стра те ги је, то ком це лог 20. ве ка, био је спре ча ва ње по ја-
вљи ва ња хе ге мон ске си ле „спо соб не да упрег не евро а зиј ске 
ре сур се и упу ти иза зов аме рич кој по мор ској пре мо ћи.“22

По сту ла ти аме рич ког та ла со крат ског при сту па ге о-
стра те ги ји на ста ли су, ка ко је ра ни је ре че но, на бри тан ском 
при ме ру. На ста вља ју ћи прак су бри тан ског ба лан си ра ња на 
про сто ру Евро а зи је, САД су об ли ко ва ле ши рок спек тар по-
сту па ка ко ји ма су за о кру жи ва ле оп шту стра те ги ју по мор-
ских си ла. Ко лин Греј (ColinGray) је из дво јио кључ не еле-
мен те ве ли ке стра те ги је та ла со крат ских си ла, ме ђу ко је је 
увр стио и ор га ни за ци ју са ве зни штва са кон ти нен тал ним др-
жа ва ма у по мор ско-коп не ној ко а ли ци ји, уме ре но при су ство 
вој них сна га у кључ ним обла сти ма, ко ри шће ње по мор ске 
бло ка де ра ди изо ла ци је не при ја те ља, по себ но ње го вих ли ни-
ја снаб де ва ња, упо тре бу тзв. пе ри фер не стра те ги је за на пад 
на на при ја те ље уз ко ри шће ње ам фи биј ске флек си бил но сти 
као нај ве ћег стра те шког пре и мућ ства по мор ских си ла и изо-
ла ци ју имо ви не не при ја те ља.23

22 G. & M. Fri ed man, TheFutureofWar:Power,TechnologyandAmericanWorld
Dominanceinthe21stCentury,Crown Pu blis hers, New York, 1996, p. 94.

23 C. Gray, War,PeaceandVictory:strategyandstatecraftforthenextcentury, Si-
mon & Schu ster, New York, 1990, pp 66-67.
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Ова кви ста во ви Ко ли на Гре ја, у нај ве ћој ме ри, про у зро-
ко ва ни су Ме хе но вим по сту ла ти ма. Гре јо ви кључ ни еле мен-
ти ве ли ке стра те ги је та ла со крат ских си ла ба зи ра ју на Ме хе-
но вим пре ми са ма нео п ход но сти са ве зни шта ва у ци љу оства-
ре ња на ци о нал них ин те ре са уз ак тив но аме рич ко гло бал но 
при су ство. По ред то га, уоча ва се на гла ша ва ње по мор ске бло-
ка де, ко ју је Ме хен ра ни је на гла ша вао у окви ру „стра те ги ја 
ана кон де“, као и еви ден тан ути цај вој но стра те шких ста во ва 
ис ка за них у де лу „По мор ска стра те ги ја“.24

У вој но стра те гиј ском сми слу, по твр де да је Ме хе но ва 
кон цеп ци ја defactoпри сут на у са вре ме ном аме рич ком ге о по-
ли тич ком и ге о стра те гиј ском ми шље њу да је и Ри чард Ку глер 
(RichardL.Kugler), ко ји сма тра да САД углав ном не ће из во-
ди ти коп не не опе ра ци је, већ да ће оне, у нај ве ћој ме ри би ти 
ини ци ра не са мо ра и из ва зду ха, а би ће спро во ђе не че шће 
у бли зи ни обал них ли ни ја, а ре ђе у уну тра шњо сти. Ку глер 
по себ но ис ти че да ће на ве де ни по сту ла ти, нај пре, ва жи ти за 
аме рич ко ан га жо ва ње на Бал ка ну, ис точ ном Ме ди те ра ну, 
Пер сиј ском за ли ву, ју жној Ази ји и тзв. азиј ском лу ку.25 Ку-
глер још до да је да ће се тзв. ми си је стра те гиј ског об ли ко ва ња 
(strategicshapingmissions) углав ном из во ди ти „ва зду хо плов-
ним и по мор ским сна га ма, ко је мо гу бр зо да се по ме ра ју од 
ме ста до ме ста, по др жа ва не од коп не них сна га по по тре би“.26 
Ка ко би се на ве де на стра те ги ја и ре а ли зо ва ла Ку глер је, да-
ју ћи јој из ра зит по мор ски ка рак тер, уочио да САД не до ста је 
до бро раз ра ђе на мре жа пре ко мор ских ба за на кључ ним ло-
ка ци ја ма, као и нео п ход на са ве зни штва и ко а ли ци је, на тај 
на чин на ста вља ју ћи Ме хе но во за ла га ње за по што ва ње истих 
прин ци па.

24 За де таљ ни је по гле да ти А. Т. Ма хан, Поморскастратегија, Вој но и зда вач ки 
за вод ЈНА, Вој но де ло, Бе о град, 1960.

25 САД су већ при ме ни ле на ве де ни кон цепт из во ђе ња опе ра ци ја на Бал ка ну 
про тив Ср ба и у Пер сиј ском за ли ву про тив Ира ка.

26 R. Ku gler, FutureU.S.defenseStrategy,in E. Frost and R. Ku gler (eds.), Global
Century:TheGlobalizationandNationalSecurity, Vo lu mes I & II, NDU Press, 
Was hing ton D. C.., 2001, p. 360. Азиј ски лук, у Ку гле ро вој кон цеп ци ји, об у-
хва та област ко ја се про те же од ју го и сточ не Ази је ка се ве ре, пре ко Тај ва на 
и Оки на ве, све до Ја па на. За јед но са Бал ка ном, Сред њим Ис то ком,  Пер сиј-
ским за ли вом и ју жном Ази јом чи ни Ку гле ров „ју жни по јас“ (southernbelt), 
ве о ма сли чан Спајк ма но вом Ри млен ду.
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Закључнаразматрања
Ак тив но при су ство САД на гло бал ној сце ни ути ца ло 

је, у ве ли кој ме ри, не са мо на исто ри ју те др жа ве, већ је об-
ли ко ва ло и исто ри ју це ло куп ног чо ве чан ства. До ми нан тан 
по ло жај у свим сфе ра ма, по го то во из ра жен по сле за вр шет ка 
Дру гог свет ског ра та, до вео је до си ту а ци је у ко јој би по вра-
так у изо ла ци о ни зам, чак и да је то пред ста вља ло озбиљ ну 
оп ци ју, био про сто не мо гућ. Да кле, САД су се окре ну ле „сво-
јој при род ној уло зи“ у гло бал ним окви ри ма, а спро во ди ле су 
је на те о риј ским осно ва ма ко ји су, сло бод но се мо же ре ћи, од-
ре ди ли Бри та нац сер Хал форд Ме кин дер и два Аме ри кан ца, 
Ал фред Ме хен и Ни ко лас Спајк ман. Ком би на ци јом док три на 
три на ве де на на уч ни ка САД су, за јед но са Ве ли ком Бри та-
ни јом, кре и ра ле спољ но по ли тич ки на ступ све до да на шњих 
да на, ру ко во де ћи се ге о по ли тич ким и ге о стра те гиј ским ин-
те ре си ма.

Ме хе но во по тен ци ра ње по мор ске мо ћи и да нас фи гу-
ри ра као основ ни пред у слов у би ло ко јем „ис ти ца њу кан ди-
да ту ре“ др жа ва за ре а ли за ци ју уло ге гло бал ног, али и ре ги о-
нал ног хе ге мо на (или, ка ко је то Бже жин ски ре као, играча), а 
при мер Ки не и ње ног на сто ја ња да фор ми ра по мор ске сна ге 
ко је ће јој омо гу ћи ти „про јек то ва ње“ мо ћи пред ста вља ју по-
твр ду Ме хе но ве кон цеп ци је, ко ја је за др жа ла сво ју су шти ну 
уз ува жа ва ње свих про ме на на ста лих на тех но ло шком пла ну.

Ак тив но сти САД у Ира ку, Ав га ни ста ну, као и у Ка-
спиј ском ре ги о ну ука зу ју да се Ме хе но ва кон цеп ци ја и да нас 
из у ча ва и при ме њу је у САД. Та ко ђе, ста вља ње спољ но по ли-
тич ког фо ку са на Евро а зи ју, по го то во на гла ша ва ње ре ша ва-
ња про бле ма на Бли ском Ис то ку и тзв. Евро а зиј ском Бал ка ну 
на во ди на то да Ме хе но ва спор на зо на оста је под руч је кон-
стант них су ко ба та ла со крат ских и те лу ро крат ских си ла.

Зна чај Ме хе но вог ра да уто ли ко је ве ћи јер се свр ста ва 
у те ме ље ге о по ли ти ке, уз већ по ме ну те Ме кин де ра и Спајк-
ма на. По то ња дво ји ца из ра зи ла су сво је ге о по ли тич ке ста-
во ве кроз чу ве ни тро дел ни (Ме кин дер) и дво дел ни (Спајк-
ман) сло ган. Ме кин де ров сло ган: “КовладаИсточномЕвро
помдоминираХартлендом,КовладаХартлендомдоминира
СветскимОстрвом,КовладаСветскимОстрвомдоминира
светом”27 и из ње га из ве де ни, али су про тан, Спајк ма нов: “Ко

27 H. Mac kin der, DemocraticIdealsandReality, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, 
Was hing ton, 1996, р. 106.
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контролише Римленд влада Евроазијом; ко влада Евроази
јомконтролишесудбинесвета”28 обе ле жи ли сву све ра до ве 
у обла сти ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка. Ана лог но на ве де ним ста во ви ма слич ним сло га ном мо-
гу ће је су бли ми ра ње и Ме хе но вог уче ња. Узи ма ју ћи у об зир 
зна чај мо ра на гло бал на пи та ња, ко ји је Ме хен стал но ис ти-
цао, ње гов не из ре че ни сло ган мо гао би да гла си: Ко влада
морима,тајдоминирасветом.
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IvanZaric

“SEA POWER” IN GEOPOLITICS AND  
GEOSTRATEGY OF THE U.S.A

Sum mary

Permanenceofgeopoliticalandgeostrategicinterestshas
alwaysbeenpresent,especiallyinpoliticsofgreatpowers.An
gloAmerican geopolitical andgeostrategic theoretical concept
wasformedattheendof19thandthebeginningof20thcentury
andithasbeenbasedonthe“threepillars”:AlfredMahan,Hal
fordMackinderandNikolasSpykman.Mahan’sconceptofcru
cialinfluenceofseapoweronnationalpowerhasmarkedAme
ricanforeignpolicy,especiallyaftertheSecondWorldWar.Ho
wever,specialgeopoliticalfocushasbeenputonEurasiaandon
theconstantclashbetweenlandandseapowerindebatedzone.
That clashwas theoretically shaped a century ago, and it still
representsanessenceofallmajoreventsandplansofAmerican
foreignpolicytowardkeycompetitorsinEurasia.Inthistextaut
horanalyzesthekeyconstantsinAmericangeostrategicthought
anditsshapesinmodernworld,considerablybasedonMahan’s
seapowerdoctrine.ClashesinAfghanistan,Iraq,warinGeorgia
in2008,focusonIranandcountriesfromfamous“axisofevil”
areindicatorsofenduranceofgeopoliticalimperativesaswellas
ofapplicabilityofMahan’sdoctrineincontemporaryAmerican
geostrategicapproach.
KeyWords:geopolitics,geostrategy,seapower,USA,Mahan
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ФАН ТА ЗМА ДЕ РУ СИ ФИ КО ВА НЕ  
ЕВРО А ЗИ ЈЕ 

Реконструкцијапостуниполарних
интереснихсфера

Ре зи ме

Русија испољава специфичне културне и цивилизациј
скеформекоје,свакако,нисуискључивоевропске,алинипре
тежноазијске.Русија јенајкрупнијапланетарнасимбиоза
двоконтиненталнихисторијскихигеополитичкихискуста
ва, на огромном „међупростору“ између Европске Уније и
пацифичкогрегионаДалекогИстока.Кризаикатастрофа
којаседогодиланатом(међу)просторууздрмалајесвебит
неструктуреглобалнегеополитичкемоћи.Уравнотежење
геоекономских,геополитичкихидемополитичкихприликау
„срцуземље“означилојемултиполарноконсолидовањепри
ликауглобалномопсегу.

Кључнеречи:Русија,РускаФедерација,постсовјетскипро
стор,Евроазија,Европа,Европскаунија,шире
њенаисток,интереснесфере

Ру си ја у по след њих не ко ли ко ве ко ва ни је би ла по ште-
ђе на екс пан зив них ам би ци ја За па да. Ако се из у зму ко ло ни-
јал на осва ја ња на дру гим кон ти нен ти ма, За пад на Евро па, 

* Институт за политичке студије, Београд
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за пра во, и ни је има ла дру га коп не на стре мље ња и прав це 
ши ре ња до оних ка ру ском Ис то ку. „При род на“ упу ће ност 
За пад ња ка на ру ски Ис ток иза зи ва ла је европ ске по ход не ка-
та стро фе. У слат ким и ко шмар ни м сно ви ма екс пан зив них 
евро кра та (На по ле он или Хи тлер, нпр.) евро а зиј ске тај ге об-
ли ко ва ле су се у на ро чи ти сан о европ ској ве ли чи ни. Гран-
ди о зна Евро па схва та на је у уве ли ча ним об ри си ма на ру ском 
тлу, али без Ру си је. На су прот то ме, ру ски евро а зиј ци дру га-
чи је су раз у ме ли и Евро пу и Ру си ју.1 Они су, за пра во, у Ру-
си ји ви де ли је ди ну зе мљу, а у Ру си ма је ди ни на род ко ји је 
спо со бан да по кри је ве ће де ло ве оба кон ти не та. По Ни ко ла ју 
Тру бец ко ју пред у слов за то је евро а зиј ска исто ри ја и ге о гра-
фи ја. Тру бец кој је ка зао: „По сво јој пра вој при ро ди Евро а зи-
ји је исто риј ски од ре ђе но да бу де об у хва ће на јед ном др жав-
ном тво ре ви ном“.

1.ФантазмадерусификованеЕвроазије

За пад ни Евро пља ни, ра зу мљи во, ни ка да ни су де ли ли 
ру ска ста но ви шта о Евро а зи ји. Као да ни је би ло до вољ но 
то што је Ру си ја за пад но од Ура ла већ део Евро пе на Ис то-
ку, хте ло се не што мно го ви ше – за пад но е вроп ски прек сок 
пре ко Ру си је - у Ази ју. Ти ме би се ко ло ни јал ној Англоазији 
при до да ло и за пад но из ду жи ва ње Евро пе пре ко осво је не, а 
по не ка да шњој Хи тле ро вој на ме ри, и на ци о нал но и др жав но 
по ни ште не Ру си је. То, да не ма ви ше Ру си је - ве ро ва ло се или 
не – са ња ле су мно ге евро кра те, узру ја не већ и очи глед но шћу 
ње ног пу ког по сто ја ња.

По не гда шњој ма ри тим ној фор му ли „Гор дог Ал би о на“ 
ко ји „вла да мо ри ма“, те бри тан ској за ми сли коп не ног и мор-
ског оп ко ља ва ња ру ског и со вјет ског џи на, и Аме ри ка се у 
ча су сло ма ко му ни зма 90-их го ди на про шлог ве ка од ва жи-
ла на за ба са ва ње у ру ску ин те ре сну сфе ру. Не мач ки но ви нар 
Пе тер Шол-Ла тур је уочио те жњу да Ва шинг тон на ме ра ва 
да Ру си ју ге о по ли тич ки окру жи и са свим по ти сне из Евро-
пе. „На ла зим да је сра мо та за Не мач ку и Европ ску уни ју да 
сле де ову аме рич ку по ли ти ку, без ијед не ре чи про те ста. Ми 
Евро пља ни смо за и ста бу да ле! Ства ра мо се би од Ру си је но-

1 О то ме: Ch Clo ver, “Dre ams of the Eura sian He ar tland”, ForeignAffairs, Vol 78, No 2, 
March-April, 1999.
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вог, моћ ног, не по треб ног не при ја те ља, а та зе мља би мо гла да 
бу де при род ни са ве зник, пре све га Не мач ке.“2

Ва шинг тон је про ди рао на евро а зиј ски ис ток, од пр ва 
у ослон цу на гво зде ну ло ги ку нео до љи ве мо ћи и са зна ње да 
се ру ска ин те ре сна сфе ра на по сто вјет ском про сто ру ви ше не 
при ме ћу је. Ни по ја да, да Ру си ја из ве сно вре ме ни је то ли ко 
убле де ла да се ни је до вољ но при ме ћи ва ла ни на соп стве ном 
по ли тич ком и ду хов ном про сто ру.

Екс пан зив ни за пад ни став, ко ји Ру си ју де ле ги ти ми зу је 
и ис ти ску је из обод них под руч ја не ка да шњег СССР-а (Бал-
тик, Кав каз и зе мље Цен трал не Ази је), са не што ви ше об зи-
ра до ду ше, још увек је на сна зи. Иако се опе ра тив но вре ме 
ре а ли за ци је овла да ва ња ру ским де лом Евро а зи је про ме ни-
ло, евро а ме рич ка геополитичкателеологија у Евро а зи ји још 
увек де лу је по три јум фал ној по лип ској инер ци ји.

Је дан од нај ва жни јих ту ма ча гло бал них при ли ка Збиг-
њев Бже жин ски је ука зао: „Рас пад Со вјет ског Са ве за ство рио 
је ге о по ли тич ки ва ку ум (ако вам се већ не сви ђа реч 'ру па'), 
про стор ко ји ни је мо гао да по др жи соп стве ну ег зи стен ци ју 
из ме ђу Ки не и Евро пе. Ота да се си ту а ци ја по бољ ша ла. Ру-
си ја је опо ра ви ла при вре ду и по но во сте кла по ли тич ку ста-
бил ност... Ру си ја не мо же да оства ри успе хе ка да је реч о бу-
дућ но сти и про спе ри те ту гра ђа на ако не бу де ус по ста ви ла 
те шње од но се са Евро пом. Ако то не учи ни, пре тво ри ће се у 
пра зан про стор, у пу ста ру.“3

Он о што је ве ћи на не при стра сних ана ли ти ча ра озна-
чи ла као ге о по ли тич ку ка та стро фу Ру си је,4 Бже жин ски на 
хо сти ли стич кој ма три ци до жи вља ва као за пад ни три јумф.

Бив ши пред сед ник ути цај не Кар не ги је ве фон да ци је 
за ме ђу на род ни мирМор тон Абра мо вич је, ме ђу тим, уочио 

2 Шол-Ла тур Пе тер, „Да ли су Евро пља ни Аме ри ци са ве зни ци или ва за ли“, 
ин тер вју, ин тер вју ер Ни ко ла Жив ко вић. http://www.nin.co.yu/pa ges/ar ti cel.
php.id

3 Бже жин ски Збиг њев: „Ру си ја ри зи ку је да по ста не пу ста ра“, над на слов 
„Збиг њев Бже жин ски са вет ник Ба ра ка Оба ме“, НИН, 4. де цем бар 2008, стр. 
74-75, пре нос из ли ста Комсомолскајаправда.

4 Углед ни ру ски по ли ти чар Јев ге ниј При ма ков је при ме тио да је крах ру ске 
еко но ми је у „стра шним де ве де се тим“ од ба цио Ру си ју де це ни је на зад. „Та ко-
зва ни ре фор ми сти до ве ли су до то га да Ру си ја на еко ном ском и со ци јал ном 
пла ну из гу би 2,5 пу та ви ше не го за вре ме Дру гог свет ског ра та.“ При ма ков 
Јев ге ниј, „Аме ри ка ни је ти гар од па пи ра“, ин тер вју, Политика, стр. 1, 7. март 
2009.
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хро но по ли тич ку зам ку: „Али, нај о па сни ји кон цепт је ка да 
по ми сли те да је вре ме ста ло, а исто ри ја вас про гла си ла по-
бед ни ци ма. Не кон тро ли са на екс пан зи ја НА ТО-а у де ве де-
стим - че сто уз кр ше ње обе ћа ња да тих Ру си ји - би ла је глав на 
ма ни фе ста ци ја пре о вла ђу ју ћег рас по ло же ња. При мо ра ва ли 
смо не срећ не Ру се, ко ји су се још му чи ли да об но ве сво ју 
др жа ву, да при ста ну на не што што је за њих би ло још ве ће 
по ни же ње. Али, они су то пре бо ле ли, а про ши ре ње НА ТО у 
ру ско дво ри ште по ка за ло се као да ле ко се жан стре те шки по-
тез - или смо бар та ко ми сли ли.“5

Но, и по ред Абра мо ви че вих ути ска о не про ми шље ним 
аме рич ким гре шка ма, аме рич ки ана ли ти чар за про це не ге-
по ли тич ких ри зи ка  Џорџ Фрид ман твр ди да ни ко са За па да 
ни је на ме ра вао да осво ји Ру си ју. Ни ко из За пад не Евро пе, ни-
ти Аме ри ка. „Са ру ске тач ке гле ди шта, исто ри ја је ис пу ње на 
са дра ма тич ним про ме на ма те жњи, углав ном на За па ду. Не-
за ми сли во се до га ђа Ру си ји јед ном или два пу та у сто ле ћу. У 
са вре ме ној кон фи гу ра ци ји од но са, Ру си ја не мо же да се на да 
оп стан ку, ма ко је из не на ђе ње на и ла зи ло у 21. ве ку. Мо ско ви ја 
је би ла на па дач ка са мо сто га што ни је има ла до бар од брам-
бе ни из бор. Исто је исти на Ру си је. Да том чи ње ни цом да за-
пад на али јан са, НА ТО, озбиљ но за го ва ра до ми ни ра ју ћу при-
сут ност у Укра ји ни и на Кав ка зу, а већ је ус по ста ви ла при-
су ство у Бал ти ку - при мо ра ва ју ћи Ру си ју на по вла че ње на 
про ши ре ни тро у гао, са сво јим ју жним кри лом по тен ци јал но 
из ло же ним ка Укра ји ни као чла ни цом НА ТО - Ру си мо ра ју 
свој по ло жај са гле да ва ти као по ра зан. Као са На по ле о ном, 
Вил хел мом и Хи тле ром, ини ци ја ти ва је у ру ка ма дру гих. 
За Ру се је стра те шки им пе ра тив от кло ни ти ту ини ци ја ти ву, 
или, уко ли ко је то не мо гу ће, што чвр шће уси дри ти Ру си ју на 
ге о граф ским ба ри је ра ма, кон цен три шу ћи све рас по ло жи ве 
сна ге на се вер но е вроп ском пла ну, без пре на пре за ња.“6

Иако Фрид ман ука зу је на ру ски „ути сак по ра за“, дру ги 
ту ма чи ни су пре ви ше уве ре ни у трај ну сла бост Ру си је, на-
про тив. Пи та ју ћи се ка ко Евро па тре ба да ре а гу је на „ста-

5 Абра мо вич Мор тон, „Ме двед се бу ди“, http://www.nspm.rs/sta ri sajt/ko-
ment_2007/2008_abra mo vic1mdvd.htm

6 Fri ed man Ge or ge, „The Ge o po li tics of Rus sia: Per ma nent Strug gle“, Oc to ber 15, 
2008. http://www.strat for.com/analysis/20081014_ge o po li tics_rus sia_per ma-
nent_strug gle
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би ли за ци ју не дру же љу би ве Ру си је“ на сво јим ис точ ним гра-
ни ца ма, Ђерђ Со рош су ге ри ше да Евро па не сме да до зво ли 
ге о по ли тич ку агре си ју Ру си је. „Да би има ла шан се за успех, 
она мо ра да деј ству је до го вор но. Ипак, оп шта европ ска по ли-
ти ка не ће се за сни ва ти ис кљу чи во на ге о по ли ти ци, те у том 
слу ча ју на ци о нал ни ин те ре си мо гу ис па сти ја чи од оп штих. 
Ру си ја, ка ко она то са да и ра ди, мо гла би да при ме ни прин-
цип 'за ва ди па вла дај'. 'Сна га Ру си је је у ње ној ге о по ли тич кој 
по зи ци ји.“7

Ко је окол но сти да ју по во да Фрид ма ну (и де ли мич но 
Со ро шу) за за кљу чак о не га тив ној бу дућ но сти Ру си је? Мо-
жда не дав на про шлост со вјет ског ра су ла? У обес хра бру ју ћем 
раз до бљу растројке, за сто ја и опа да ња Ру си је (сук це сив не 
те трар хи је: Ан дро пов - Чер њен ко - Гор ба чов - Јељ цин) не ги-
ра ње ру ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са је за пад ним 
по ли тич ким кру го ви ма, ви ше-ма ње, под ра зу ме ва но.

Ру ски по ли ти чар Ју риј Лу шков је за па зио да од но се Ру-
си је и За па да у са вре ме ном тре нут ку нај пре ци зни је ка рак те-
ри ше јед на реч – не до у ми ца. „Та не до у ми ца је уза јам на. Њен 
ко рен је у оној ужур ба ној из гу бље но сти и буч ном не ми ру ко-
ји се у по след ње вре ме уоча ва ју у ре ак ци ја ма зе ма ља За па да 
на оно што се де ша ва у на шој зе мљи. Оно што се де ша ва и у 
Ру си ји и са Ру си јом За па ду се очи глед но не до па да. Али, иза 
то га 'не до па да' скри ва се да ле ко ду бља ствар, фун да мен тал-
на за бри ну тост за пад ног све та са сво ју соп стве ну суд би ну.“8

Ак си ом оче ки ва не и де ли мич но оства ре не про па сти 
Ру си је би ла је оми ље на те ма ге о по ли тич ких де струк то ра, 
баш као што се да нас, у ча су кри зе, те ма ти зу је про паст Аме-
ри ке. У јед ном ча су је за и ста из гле да ло је као да је Ру си ја 
на стр ми ни, низ бр ди ци ко ја не за у ста вљи во во ди у про ва ли ју 
на ци о нал ног и др жав ног рас па да (ми сао Алек сан дра Сол же-
њи ци на).

Ка сни ји до га ђа ји ће опо врг ну ти ка та стро фич ку пред-
ста ву о не по врат но, тј. трај но осла бље ној, па чак и не ста лој 
Ру си ји. Био би то, ина че, ве о ма чу дан, да се не ка же са бла сан 
при зор: Свет са Евро а зи јом, али без Ру си је ко ја пре кри ва ње-

7 Со рош Ђерђ, „Кремљ и европ ски шарм“, над на слов „Евро па и Ру си ја: вре ме 
за но ви по че так“, НИН, стр. 62, 19. фе бру ар 2009.

8 Лу шков Ју риј, БуђењеРусије, гла ва „Ми и За пад“, стр. 180, ИП „Фи лип Ви-
шњић“, Бе о град, 2008.
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не про сто ре и ре сур се – дерусификованаЕвроазија!? Уме сто 
про стра не др жа ве Ру си је, тј. Ру ске Фе де ра ци је – по да нич ки 
збир ло кал них ма њи на шких вла да, за пад ни „пост ко ло ни јал-
ни“ про тек то ра ти и раз у зда не мул ти на ци о нал не кор по ра ци-
је?

2.Консолидовањепостовјетскогпростора

Ру си ја ис по ља ва спе ци фич не кул тур не и ци ви ли за циј-
ске фор ме ко је, сва ка ко, ни су ис кљу чи во европ ске, али ни 
пре те жно азиј ске. Ру си ја је нај круп ни ја пла не тар на сим би-
о за дво кон ти нен тал них исто риј ских и ге о по ли тич ких ис ку-
ста ва, на огром ном „ме ђу про сто ру“ из ме ђу Евро пе Уни је и 
па ци фич ког ре ги о на Да ле ког Ис то ка . Кри за и ка та стро фа 
ко ја се до го ди ла на том (ме ђу)про сто ру уз др ма ла је све бит не 
струк ту ре гло бал не ге о по ли тич ке мо ћи. Урав но те же ње ге-
о е ко ном ских, ге о по ли тич ких и де мо по ли тич ких при ли ка у 
„ср цу зе мље“ озна чи ло је мул ти по лар но кон со ли до ва ње при-
ли ка у гло бал ном оп се гу.

За пад је на ма хо ве за бо ра вљао да је Ру си ја у ве ћој ге-
о по ли тич кој за пре ми ни у Ази ји. Евро цен трич ном фо ку су 
дру гог де ла евро а тлант ске ге о по ли ти ке је бли жа европ ска 
ком по нен та ру ског ути ца ја. Ам би ва лент ност та квог при сту-
па за пад них Евро пља на огле да се у по ме ша ним осе ћа ји ма и 
до жи вља ју Ру си је час као де ла Евро пе, час као не е вроп ске, 
ори јен тал не и на стра не азиј ске тво ре ви не. Ре тро спек тив но 
са гле да но, дис кре ди то ва ње Ру си је те кло је из два из во ра:

1) антикомунизма - иде о ло шког и по ли тич ког дис кре-
ди то ва ња ри вал ског СССР-а, и со вје ти зма као епо-
хал ног из ра за „ру ског ко му ни зма“, при че му је из-
гле да ло као да За пад не ма ни шта про тив Ру си је, али 
има про тив СССР-а. У овој фор му ли за пад не „љу ба-
ви“ пре ма Ру си ји чи ни ло се као да За пад, за ба вљен 
раз би ја њем СССР-а, Ру си ма у по сто вјет ским окол-
но сти ма вол шеб но от кри ва „пра ву и је ди ну Ру си ју“, 
на рав но, у ње ним ума ње ним те ри то ри јал ним, де-
мо граф ским и ре сурс ним га ба ри ти ма. Ча роб на нит 
пре до че не фор му ле са сто ја ла се у се ри ји „ре фор-
ми“, тј. тран зи ци ји од СССР-а ка ни зу (не)за ви сних 
др жа ва, укљу чу ју ћи и Ру си ју, тј. Ру ску Фе де ра ци ју. 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2009,год.Vvol.6 стр.151170

157

Кон стру и са ни и ме диј ски на ме та ни осе ћај у де це ни-
ји раз би ја ња СССР-а упу ћи вао је на за пад ну со ли-
дар ност и сим па ти ју пре ма свим вр ста ма ра зор них 
про це са ко ји огром ни евро а зиј ски про стор СССР-а 
чи не ха о тич ним, не кон зи стент ним и, на тај на чин, 
ма ни пу ла тив ним;  

2) антирусизма – иде о ло шког и по ли тич ког дис кре-
ди то ва ња Ру си је, без об зи ра на по ли тич ке и ге о по-
ли тич ке на чи не ње ног уоб ли ча ва ња. При дру гом 
на ве де ном од но су, по ста ло је ви дљи во ко ли ко је, са 
ста но ви шта да ле ко се жних за пад них ин те ре са, ма ње 
ва жна де мо крат ска кон сти ту ци ја Ру си је од оме га-
ци ља ње ног не по врат ног ге о по ли тич ког сла бље ња 
и раз ла га ња. У не у ви је ним об ли ци ма ова квог ста ва 
пре ма Ру си ји пред ла га на је ње на „де цен тра ли за ци-
ја“, за пра во по де ла ру ске зе мље и Ру са као на ро да 
на ви ше ма њих и упра вљи вих це ли на под кон тро лом 
за пад них зе ма ља. Ова пост со вјет ска нео им пе ри јал на 
фор му ла За па да омо та ва на је нео ли бе рал ном фра зе-
о ло ги јом по тре бе „по де ле гло бал не од го вор но сти“, 
„омо гу ћа ва ња нео ме та ног при сту па ре сур си ма“ и 
„за шти те људ ских пра ва“ то бо же угро же них на ро да 
на по сто вјет ском про сто ру. Очи глед но да је у под ло-
зи пре до че ног при сту па те мељ но оспо ра ва ње Ру са и 
Ру си је као са став ног де ла ци ви ли зо ва не Евро пе, што 
опет прет по ста вља не ги ра ње ру ске кул тур не по себ-
но сти и, по го то ву, ру ске ци ви ли за ци је.   

Пре до че на де ци ви ли за тор ска ан ти ру ска ста но ви шта из 
вре ме на раз ла га ња СССР-а ипак ни су пре вла да ла. Из ме ње не 
ме ђу на род не при ли ке ука за ле су на но ву раз вој ну ди на ми ку 
азиј ских зе ма ља али и евро а зиј ске Ру си је. Јер, Ру си ја се, по 
све му су де ћи, учвр сти ла пре ма Евро пи Уни је и у ве ћој ме ри 
окре ну ла сво јом евро а зиј ском бив ству.9 Та ко је, на при мер, 
не мач ки ру со лог Ју та Ше рер уочи ла да је кон цепт „Ру си ја-
Еуро а зи ја“ у по след њој де це ни ји до при нео раз во ју ци ви ли-

9 На су прот то ме, ко мен та тор ме ђу на род них при ли ка Ми лан Ми шић сма тра 
су прот но: „За раз ли ку од СССР-а не ка да и Ки не да нас, Ру си ја је два да има 
са те лит у сво јој по ли тич кој ор би ти. У по ма ља ју ћем по рет ку ства ри ни она, 
у крај њем ис хо ду, не ће има ти из бо ра не го да по ста не чвр шћи део Евро пе.“ 
Ми шић Ми лан, Политика, 2. фе бру ар 2008.
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за циј ског при сту па,10 ко ји је су прот ста вљен ме то ду по зна-
том под на зи вом со цио-еко ном ске фор ма ци је, или струк ту-
ре. Ше рер под вла чи да ци ви ли за циј ски фак то ри чи не ре ал ну 
суд би ну на ро да. „Ру си ја је сма тра на за осо бе ну ци ви ли за ци-
ју, ко ја чи ни део уни вер зал не ци ви ли за ци је. Али еуро а зиј ска 
пер спек ти ва слу жи та ко ђе као утук на по ни же ње ко је се осе-
ти ло уни шта ва њем Со вјет ског Са ве за и су жа ва њем Ру си је на 
гра ни це пре по ло ви не 17. сто ле ћа ко је је за по сле ди цу има ло 
да од 1991. го ди не 25 ми ли о на Ру са жи ви ван гра ни це Ру си је, 
у 'бли ском ино стран ству'.“11

Уве ре ње да Ру си ја ни је уобичајeна др жа ва, не го исто-
риј ски фор ми ра на кул ту ра и ци ви ли за ци ја не гу је се и у са мој 
Ру си ји. Од ба цу ју ћи мит о Ру си ји као не до вољ но европ ској 
или по лу е вроп ској зе мљи, гру па ауто ра књи ге Национална
идејаилиштаБогочекујеодРусије, за па жа да та кав на ме-
тљи ви при ступ те жи да код Ру са уса ди ком плекс ни же вред-
но сти у од но су на то бо же ци ви ли зо ва ну Евро пу. Сто га је у 
пот пу но сти не при хва тљи во да при кљу че ње та ко уми шље ној 
Евро пи по ста не „ве ли ки циљ и је ди на на да Ру си је“. Јер, по 
ми шље њу ауто ра: „Ру си ја не ма по тре бу да се бе спа ја ни са 
европ ском ни са азиј ском ци ви ли за ци јом. Због то га што она 
ни је са мо зе мља, већ пот пу но са мо стал на ци ви ли за ци ја – ру-
ска (евро а зиј ска), са зда на на са свим дру га чи јим ду хов ним 
осно ва ма од Евро пе или Ази је.“12

Слич но ци ти ра ним ауто ри ма ми сли и ру ски на уч ник и 
по ли ти чар Сер геј Ба бу рин: „Хи ља ду го ди шњи раз вој Ру си је 
као ве ли ке евро а зиј ске др жа ве ис кри ста ли сао је сми сао на ше 
зе мље у по себ ну Ру ску ци ви ли за ци ју... Ру ска ци ви ли за ци ја 
прет по ста вља хар мо нич ни спој два еле мен та: ду хов ног (кул-
тур ног) и ба зног (те ри то ри јал ног, про стор ног). Пр во под ра-
зу ме ва у сво јој осно ви ру ски је зик, ру ску кул ту ру; а дру ги 
– Рускуземљу, ону те ри то ри ју ко ју су то ком хи ља да го ди на 

10 Да је Ру си ја, у ства ри, по себ на ци ви ли за ци ја, сма тра и до ма ћи аутор Ми ла 
Стој нић. Ви де ти ње ну књи гу Рускацивилизација, стр. 1-161, Цен тар за ге о-
по е ти ку, Бе о град, 1994.

11 Ше рер Ју та, „Јед на но ва ‘ру ска иде ја’“, Националниинтерес, стр. 96-97, бр. 
1-3, 2008.

12 Ме две дев Вла ди мир Сер ге је вич, Хо мја ков Вла ди мир Ев ге ње вич, Бе ло кур 
Ва ле риј Ми хај ло вич, НационалнаидејаилиштаочекујеБогодРусије, гла ва 
„Мит о ‘је ди ном пу ту’“, стр. 61, Но ва Евро па, Бе о град, 2009.
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за у зи ма ли и бра ни ли ру ски љу ди, др жав но за јед ни штво из-
гра ђе но на тој те ри то ри ји.“13

Ру си ја је, на утук За па ду, соп стве но раз ла га ње у по-
сто вјет ском пе ри о ду за у ста ви ла на ви ше на чи на, од ко јих су 
нај мар кант ни ји са ве зни об ли ци: РускаФедерација,Заједни
цаНезависнихДржаваи ДржавнаунијаРусијесаБелоруси
јом. Уз то, ме ђу зе мља ма бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма 
на сна зи је Споразум о колективној безбедности, по во дом 
ко га је бе ло ру ски пред сед ник из ра зио же љу да се пре о бра зи 
у евро а зиј ски, тј. источниНАТО.

По ве ћа ни зна чај сво је гло бал не уло ге на евро а зиј ском 
про сто ру Ру си ја је по ен ти ра ла 2001. го ди не ства ра њем асо-
ци ја ци је зе ма ља Шангајскогспоразума. Чла ни це ШОС-а су: 
Ру си ја, Ки на, Ка зах стан, Уз бе киск тан, Кир ги стан и Та џи-
ки стан, а по сма тра чи Ин ди ја, Иран, Пак си тан и Мон го ли ја. 
По ред ни за скло пље них са ве за, на огром ном про сто ру са, са 
бо га тим ре сур си ма и ве ли ким бро јем ста нов ни ка, Ру си ја се 
све осет ни је вра ћа на оне про сто ре са ко јих је уз ма кла, а на 
ко ји ма је не ка да био пла си ран њен ути цај и ви дљи во при су-
ство. Ру си ја се, на и ме, од ва жа ва да учи ни оно што је у „смут-
ном вре ме ну“ би ло не за ми сли во.

По ла зе ћи од емо тив ног ак си о ма да „не ма љу ба ви на си-
лу“, Ди ми три је Ме две дев је но ву са ве знич ку стра те ги ју об-
ја снио ре чи ма да ако не ко же ли да сту пи у не ка кве али јан-
се, Ру си ја не ће ни ко ме бра ни ти да то ура ди: „Али сма тра мо 
да то мо же да про ме ни уну тра шњу по де лу на по сто вјет ском 
про сто ру, да ство ри од ре ђе не по те шко ће у ме ђу соб ним од-
но си ма; ре ци мо, ако се на про сто ру За јед ни це На за ви сних 
Др жа ва по ја ви не ка зе мља ко ја ће ући у НА ТО. Док по сто ји 
рав но те жа стра те шких ну кле ар них сна га, док по сто је не ка-
кве прет ње и по тен ци јал ни ци ље ви, ми тре ба да зна мо, ако 
не ко од бли ских су се да сту пи у дру ги вој ни блок, он да то не 
мо же а да не оста ви тра га из ме ђу нас и те др жа ве.“14

Ци ти ра ни на уч ник и по ли ти чар Ба бу рин је у са ве знич-
ким и др жав но са ве зним про јек ци ја ма бу дућ но сти Ру си је 

13 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Пост со вјет ска ре ин те гра ци ја Ру си је“, по гла вље „Пут Им пе ри је: Ру си ја 
као др жа ва и ци ви ли за ци ја“, стр. 408, Пре синг, Бе о град, 2009.

14 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О спољ ној по ли ти ци“, стр. 
217, Евро ђун ти, Бе о град, 2009.
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оти шао мно го ко ра ка да ље: „Ако се узме у об зир да се с пи-
та њи ма фе де ра тив ног уре ђе ња Ру ска др жа ва су о ча ва ла прак-
тич но то ком це ле сво је исто ри је, оп ти мал на фор ма спа ја ња 
у но вој Им пе ри ји вред но сти и Ру ске им пе ри је, и Со вјет ског 
Са ве за мо же би ти са мо РускиСавез као стро го др жав но-те-
ри то ри јал на са ве зна др жа ва, ко ја пре ра ста у фе де ра ци ју са 
цр та ма уни тар не др жа ве.“ 15

Су прот на стра на, евро а тлант ски блок је пред „про бле-
мом“ бр зог ру ског опо рав ка и по ра ста ам би ци ја у пост со вјет-
ском вре ме ну, оче ки ва но за бри нут. Ге о пол тич ка струк ту ра 
ко ју та ко бор бе но оли ча ва Збиг њев Бже жин ски, твр ди да је 
рас по ло же ње про ис те кло из уве ре ња да Ру си ја мо же да чи ни 
шта јој је во ља на ме ђу на род ној сце ни „зло коб но“. По Бже-
жин ском, то је раз лог због ко га Мо сква ни је одо ле ла ис ку ше-
њу: „да за стра шу је од ско ра не за ви сну Гру зи ју; да про ме ни 
ток на ран џа сте ре во лу ци је у Укра ји ни; да по ве де агре сив ни 
ки бер не тич ки рат про тив  Есто ни је, ина че чла ни це ЕУ; да 
уве де ем бар го на снаб де ва ње наф том Ли тва ни ји; да пот пу но 
мо но по ли зу је ме ђу на род ни при ступ енер гет ским из во ри ма у 
Цен трал ној Ази ји.“16

3.Преобликовањеконтинента
У стро гом ге о граф ском сми слу Евро па је, као нај за пад-

ни је по лу о стр во Ази је, тек услов ни кон ти нент. Евро па, ко ја 
је осми сли ла фе но мен кон ти нен тал но сти, по сте пе но от кри-
ва не ја сност сво јих ис точ них гра ни ца пре ма Ру си ји и Ази ји. 
Евро па је, ме ђу тим, по де ље на из ну тра. Ма ко ли ко се фор ма-
тив ни зна чај ми ле ни јум ских уну тра шњих под ва ја ња Евро пе 
ума њи вао и иг но ри сао, по де ле ипак по сто је и де лу ју. То га 
је био све стан и Се мју ел Хан тинг тон ко ји је за па зио: „Ма-
да Евро пља ни уни вер зал но при зна ју фун да мен тал ни зна чај 
де об не гра ни це из ме ђу за пад ног хри шћан ства с јед не, и пра-
во сла вља и исла ма с дру ге стра не, Сје ди ње не Др жа ве, ре као 

15 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Од Ру ске Фе де ра ци је – ка Ру ском Са ве зу“, по гла вље „Ру ски Са вез“, стр. 
484, Пре синг, Бе о град, 2009.

16 На истом ме сту у на став ку Бже жин ски за кљу чу је: „У свим тим слу ча је ви ма 
Сје ди ње не Др жа ве су би ле при лич но па сив не, за о ку пље не у ме ри у ко јој 
је су, ра том у Ира ку. Аме рич ка по ли ти ка пре ма Ру си ји раз ме тљи ва је и пом-
пе зна, али ни је стра те шка.“ Бже жин ски Збиг њев, „Ка ко из бе ћи но ви хлад ни 
рат“, http://sta ri sajt.nspm.rs/ko ment_2007/2007_bze zin ski1.htm
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је њен др жав ни се кре тар, 'не би при зна ле ни јед ну фун да мен-
тал ну по де лу из ме ђу ка то лич ког, пра во слав ног и ислам ског 
де ла Евро пе'. Ипак, они ко ји не при зна ју фун да мен тал не по-
де ле осу ђе ни су да њи ма бу ду фру стри ра ни.“17

Дво де це ниј ској по ли ти ци за пад не екс пан зи је на Ис ток 
ни је би ло су ђе но да пре по зна вла сти та по ли те ко ном ска огра-
ни че ња и крај ње ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске до ме те. Да ли 
су за пад но е вроп ски по ли ти ча ри ика да спо зна ли да је Евро-
па ма ња од Ази је? Да ли зна ју да је За пад на Евро па ма ња од 
ру ске Евро а зи је, или пре ци зни је: од европ ског де ла Ру си је и 
Ру си је у це ли ни; оне Ру си је са ко јом се та ко че сто са ме ра ва ла 
и так ми чи ла?

По не ко је, из гле да, све стан за пад но е вроп ске не спо соб-
но сти. Пред сед ник Ко ми те та САД за НА ТО Брус Џек сон 
је при ме тио да из но ва моћ ни Кремљ, ни је пра ви про блем 
европ ског Ис то ка. Да то ни је чак ни над ме на Тур ска. „Тур-
ска је нај ма ње је дан век би ла 'европ ски бо ле сник', Ру си ја је 
пред ста вља ла прет њу су се ди ма и знат но ду же. Оно што се 
про ме ни ло је то да је Евро па ко нач но до пр ла од гра ни ца сво-
га ути ца ја и да не ма пој ма шта да чи ни са сво јим но вим ком-
ши лу ком. Ју жно од Бе ча ле же Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ср би ја, 
Цр на Го ра, Ал ба ни ја и Ко со во, ко ји на пра гу Евро пе че ка ју 
још од кра ја ра то ва за 'ју го сло вен ско на сле ђе' 1999. го ди не.“18

Део Евро пе са бран и збро јен у Уни ју не зна, да кле, шта 
ће са Бал ка ном? Уко ли ко то ли ку нер во зу иза зви ја ре ла тив но 
ма ли Ју го и сток, ште се он да мо же ре ћи за џи нов ски евро а-
и зиј ски Ис ток? Јер, са да шња из не на ђе ња евро у ни о ни ста су 
де ли мич но и плод нео ба ве ште но сти о ствар ним раз ме ра ма 
ру ске ге о гра фи је и по ли ти ке, украт ко - гигантизмарускеге
ополитике.

Ру си ја је по јам за ве ли чи ну зе мље, из ме ђу оста лог и 
сто га, јер је про шла кроз ви ше ве ков ни исто риј ски про цес 
ши ре ња соп стве не те ри то ри је. То га су све сни и ру ски ли де-
ри. Ди ми три је Ме две дев је, ре ци мо, уве рен да је Ру си ја, без 
сум ње, ве ли ка зе мља: „Пр во, ми смо за и ста ве ли ки и по сво-
јој исто ри ји и по сво јој те ри то ри ји... Али др жа ва ко ја има хи-

17 Хан тинг тон Се мју ел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, део „Бу дућ ност ци ви ли за ци је“, гла ва „За пад у све ту“, стр. 344, ЦИД, 
Под го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2000.

18 Џек сон Брус, „Наш не у спех на Ис то ку Евро пе“, http://www.sta ri sajt.nspmrs/
ko ment2006/2006_evro pa1.htm
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ља ду го ди шњу исто ри ју и ко ја за у зи ма ше сти ну це лог коп на, 
по де фи ни ци ји не мо же да не бу де ве ли ка – и у до слов ном и у 
пре но сном сми слу те ре чи. Дру го, том ве ли чи ном се не сме-
мо уљуљ ки ва ти.“19

У же љи да на ра ци о нал ној осно ви што бо ље раз у ме-
ју по ја ву та ко огром не др жа ве, про стор на ве ли чи на Ру си је 
је одав но фо ку су за пад них ана ли ти ча ра. У пр вом пла ну је 
фи зич ка ге о гра фи ја и на њој за сно ва на ге о по ли ти ка. Та ко, 
на при мер, Џорџ Фрид ман, је дан од осни ва ча углед ног ин-
сти ту та Страт фор, сма тра да су се ге о по ли тич ки им пе ра ти ви 
Ру си је огле да ли у сле де ћим исто риј ским те жња ма:

1) ши ре ња на се вер и ис ток да би се оси гу ра ле кли мат-
ске по год но сти ко је су де ли мич но за шти ће не Ура-
лом;

2) ши ре ња на југ ка Кав ка зу и ју го и сток пре ма не пре-
глед ним сте па ма, да би се пред у пре ди ле ин ва зи је 
азиј ског по ре кла. Уко ли ко окол но сти до зво ле, про-
дре ти што ду бље у Цен трал ну Ази ју и Си бир не би-
ли се што ви ше про ду био тај бе дем;

3) про ши ре ња на за пад што је ви ше мо гу ће, без за у ста-
вља ња на ју го за па ду, све док се не до сег ну Кар па ти;

4) упра вља ња цар ством по мо ћу те ро ра над ма њи на ма;
5) ши ре ња ка лу ка ма у то плим во да ма ко је има ју отво-

ре ни оке ан ски при ступ.20

Но, и по ред спо ра дич но тач них уви да у ру ске ге о по ли-
тич ке кон стан те За пад је, углав ном, гре шио у по ста вља њу 
вла сти тих стра те гиј ских ци ље ва. По ка за ло се да је не ре а-
ли стич но прет по ста вља на пот пу на еко ном ска, по ли тич ка и 
вој на ап сорп ци ја Евро и сто ка у крат ким ин тер ва ли ма.21 Шта-
ви ше, ишло се и да ље - пре ко исто риј ског hibrisa - па су у 
апо ка лип тич ком ма ни ру из ма шта ва ни си ноп си си и сце на ри-

19 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О на ци о нал ној иде ји“, стр. 13, 
Евро ђун ти, Бе о град, 2009.

20 Fri ed man Ge or ge, „The Ge o po li tics of Rus sia: Per ma nent Strug gle“, Oc to ber 15, 
2008. http://www.strat for.com/analysis/20081014_ge o po li tics_rus sia_per ma-
nent_strug gle

21 О исто риј ским аспек ти ма и епи зо да ма евро/ру ских од но са и упор ним на-
сто ја њи ма евро кра та да ор га ни зу ју и усме ре ис точ но е вроп ске зе мље про-
тив Ру си је, ви де ти: Ка ла бић Ра до ван, „Праг европ ског парт нер ства и ру ског 
стр пље ња“, http://www.nspm.rs/sa vre me ni-svet/prag-evrop skog-part ner stva-i-
ru skog-str plje nja
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ји про па сти и ко ма да ња Ру си је, баш као што је иста па кле-
на за ми сао те сти ра на у бал кан ском екс пе ри мен ту раз би ја ња 
ју го сло вен ске фе де ра ци је. Рав на ју ћи се пре ма соп стве ним 
за ми сли ма гло бал не на дин те гра ци је и кон ти нен тал них ин-
те гра ци ја, две за пад не аси ци ја ци је: Аме рич ка уни ја и Европ-
ска уни ја опо сли ле су око уки да ња свих уни ја на европ ском 
Ис то ку, на Бал ка ну, у Сред њој Евро пи и на ру ском и про ру-
ском про сто ру.22 У по не че му су ус пе ле, у не че му ни су.

Нај ва жни ја не до у ми ца, из ван ве стер ни стич ке оп ти ке 
ис точ них осва ја ња и на ци о нал ног и др жав ног дез ин те гри са-
ња Ру си је, огле да ла се, ме ђу тим, у то ме мо же ли Ру си ја, тј. 
Ру ска Фе де ра ци ја ево лу тив но да ура сте у Европ ску уни ју, да 
јој се мир но при дру жи, да се струк тур но про жме и ге о по ли-
тич ки спо ји са њом? Ди пло мат ски уред ник ен гле ског днев-
ни ка Гардијан Џу ли јан Бор гер је уочио да је раст це на наф те 
и га са до вео до то га да Ру си ја ви ше ни је на ци ја-ду жник, те да 
је: „За јед но са свим укра си ма за пад њач ког из о би ља до шла и 
но ва од луч ност да Ру си ја не бу де ап сор бо ва на од стрaне За-
па да. Јељ ци но ва вла да се по и гра ва ла иде јом о при кљу че њу 
ЕУ, али та иде ја је са да мр тва. У члан ку по во дом пет де се то-
го ди шњи це ЕУ, Пу тин је отво ре но из ја вио да Ру си ја ‘не ма 
на ме ру да се при кљу чи ЕУ, ни ти са њом ус по ста ви ика кав 
об лик ин сти ту ци о нал не асо ци ја ци је.’“23

Оп чи ње на хлад но ра тов ским три јум фом над СССР, тј. 
Ру ском Фе де ра ци јом као до ско ра шњим гло бал ним ри ва лом, 
Евро а ме ри ка је по жу ри ла да ни зом са ве знич ких аран жма-
на и ру ко по ло же њем по слу шних и са ви тљи вих пред сед ни-
ка ар ми ра сво ју хе ге мо ни ју у ста ро кон ти нен тал ном „но во-
е вроп ском“ ме ђу про сто ру, у зе мља маодБалтикадоЕгеја, 
по себ но на Бал ка ну. Тран са тлант ски са вез је фор ми рао но во 
след бе нич ко ја то у Ис точ ној и Цен трал ној Евро пи ко је се, са 
нео бич ном по све ће но шћу и ло ја ли змом, упре гло у ре де фи-

22 На та ли ја На ро чиц ка ја се за пи та ла за што су ру ше ње ру ске др жа ве и гу би-
так ње не исто риј ске ори јен та ци је од мах по ста ли не сре ћа и за Ср бе? „За што 
су јед на ки ме ха ни зми ра за ра ња Ру си је и Ју го сла ви је и стра те ги је За па да у 
њи ма: укљу чи ва ње у сво ју ор би ту из дво је них де ло ва и ка те го рич но про-
ти вље ње ује ди ња ва њу ко ре ни то пра во слав них на ро да – раз дво је них Ру са, 
Бе ло ру са, Ср ба, у је дин стве но др жав но те ло?“ На та ли ја На ро чиц ка ја, Русија
иРусиусветскојисторији, гла ва „Ру си ја у сре ди шту уза јам ног де ло ва ња 
ци ви ли за ци ја“, стр. 398, СКЗ, Бе о град, 2008.

23 Bor ger Ju i lian, „Mo skow Sig nals Pla ce in New World Or der, („Мо сква озна ча ва 
сво је ме сто у но вом свет ском по рет ку“), TheGuardian,April 11, 2007.
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ни са не ци ље ве Али јан се. Оно што је Аме ри ка пре ви де ла био 
је на ста нак те шко ћа на вла сти том тлу.

Аме ри ка је за па ла у кри зу ко ја је окр њи ла њен углед 
зе мље ли де ра ме ђу „ста рим“ и „но вим“ Евро пља ни ма. Игор 
Па на рин је раз ло ге за рас пад нео ли бе рал ног си сте ма у Аме-
ри ци као зе мљи узо ру, пре по знао у сфе ра ма по ли ти ке и еко-
но ми је. „Си стем ко ји је тра јао око 200 го ди на, ви ше не мо же 
да оп ста не. Аме ри ка је тре ба ло да се рас пад не још два де се-
тих го ди на, али је, за хва љу ју ћи Дру гом свет ском ра ту, оп-
ста ла. И у чи та вом по сле рат ном пе ри о ду тај си стем је био 
спон зо ри сан ма лим ра то ви ма.“24

На пи та ње да ли је мо гу ће фор ми ра ње Се вер но а ме рич-
ке уни је из ме ђу Мек си ка, Ка на де и САД, Аме ри ка нац Џе-
ралд Се лен те је без нећ ка ња ука зао на су про тан пра вац до-
га ђа ја: „Шан са је са да ве ћа да ће до ћи до рас па да. Све до ци 
смо рас па да САД као што се не ка да рас пао СССР. По је ди ни 
ре ги о ни ће уви де ти да је лак ше про ћи кроз кри зу без са ве зне 
вла де. За шта тре ба ју да ле ки Ва шинг тон?“25

Цр ни обла ци еко ном ске и со ци јал не кри зе над не ли су 
се над се вер но а ме рич ки кон ти не тал ни про стор. Ста ри сти-
ло ви и прак се аме рич ке спољ не по ли ти ке до жи ве ли су оспо-
ра ва ње. Да ли је он да „уви ђав ни“ и „ве ли ко ду шни“ обрт у 
аме рич ком са мо ра зу ме ва њу ци ви ли за циј ског соп ства уоп-
ште мо гућ?

4.Постуниполарнеинтереснесфере
Ка ко би пре ма но вим по ну да ма Аме ри ке тре ба ло да се 

оп хпо ди Ру си ја? Као пре ма са рад ни ку, из не над ном ко о пе-
ран ту и осо ко ље ном парт не ру, или као осве до че ном су пар-
ни ку, про тив ни ку и не при ја те љу? Ру ске ре ли гиј ске ми сли о-
це и ту ма че епо хал них про ме на око ста ва Аме ри ке не мо ре 
слич не не до у ми це. Они пи шу: „Не вре ди да при ста не мо да 
нас об ма њу ју ка да сле де ћи пут по ку ша ју да нам САД, над-
др жа ву ко ја је оша му ће на од то га што јој је све до зво ље но, 
пред ста ве као еко ном ског кон ку рен та Ру си ји, или чак као на-
шег глав ног ге о по ли тич ког су пар ни ка. Јер еко ном ског кон-

24 Па на рин Игор, “Оба ма је исто што и Гор ба чов“, ин тер вју, НИН, 29. ја ну ар 
2009. http://bez cen zu re.go odbb.net/ak tu el no-f16/svet ska-kri za-i-ras pad-usa

25 Се лен те Џе ралд, „Рас пад САД“, ин тер вју, 12. де цем бар 2008. http://www.
trendsre se arch.com/
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ку рен та мо же те не ка ко за ин те ре со ва ти за се бе, над др жа ву 
др жа ти у окви ри ма при стој но сти од ре ђе ним бро јем ра ке та, 
а са ге о по ли тич ким про тив ни ком се свет мо же по де ли ти на 
‘сфе ре ути ца ја’. Али у овом слу ча ју ни шта на ве де но не ва жи! 
Због то га што се пра ви мо тив су прот но сти из ме ђу Ру си је и 
САД, а та су прот ност по сто ји, без об зи ра ко ли ко на ши ли бе-
ра ли твр ди ли су прот но, на ла зи да ле ко ду бље не го јед но став-
но у обла сти по ли ти ке и еко но ми је. Ми не ма мо по сла са мо 
са про тив ни ком, већ и са су прот ном ду хов ном су шти ном.“26

Ру си ја, као ни дру ге зе мље оп хр ва не кри зом, не ма оба-
ве зу да ре ша ва и со ци ја ли зу је оне об ли ке свет ских по ре ме ћа-
ја ко је су штин ски ни је иза зва ла и ко ји је, сти ца јем по вољ них 
окол но сти, још увек ни су за хва ти ли у пу ној ме ри. Тим ви-
ше, што је и са ма у не та ко дав ној про шло сти би ла по го ђе на 
не ми ло срд ним ефек ти ма оти ма чи не ре сур са и без оч ног пре-
ком по но ва ња вла сти тог на ро да и те ри то ри ја, ко је ни је же ле-
ла ни ти иза зва ла, јер су се за то, про тив ње не во ље, ите ка ко 
по бри ну ли дру ги.

А ти „дру ги“, пре свих ЕУ и САД, и дан-да нас се вај ка ју 
што њи хо ве за ми сли о пре ком по зи ци ји, у ства ри, рас крај њу 
СССР-а ни су оства ре не до кра ја. Ти пи чан при мер аме рич ког 
на чи на раз ми шља ња о европ ском Ис то ку пру жа Брус Џек-
сон. Су ми ра ју ћи евро а ме рич ку збу ње ност сло же но шћу пост-
со вјет ских дру шта ва и не де ло твор но шћу за пад них ин сти ту-
ци ја, Џек сон ре зиг ни ра но ука зу је: „Али уме сто да удру жи мо 
сво је на по ре са на по ри ма Европ ске уни је ра ди окон ча ња изо-
ла ци је европ ског Ис то ка, до зво ли ли смо да бес по моћ ност ЕУ 
и не стр пљи вост аме рич ке по ли ти ке, по но во ство ре оно што 
је Со вјет ски Са вез звао сво јим ‘бли ским су сед ством’. И са да 
се ва ку ум кри ми на ла, не раз ви је но сти и за ва ђе них по ли тич-
ких ели та про те же од бал тич ких зе ма ља до се вер них оба ла 
Цр ног мо ра. То је ту жни ‘Мар ша лов план’ на ше ге не ра ци-
је.“27

Брус Џек сон об но ву сфе ре ути ца ја и ру ских ин те ре са 
у „бли ском су сед ству“, са вла сти тог ста но ви шта ту ма чи као 
„ства ра ње ва ку у ма“. Та мо где Аме ри ка ни је ус пе ла да ар ми ра 

26 Ме две дев Вла ди мир Сер ге је вич, Хо мја ков Вла ди мир Ев ге ње вич, Бе ло кур 
Ва ле риј Ми хај ло вич, НационалнаидејаилиштаочекујеБогодРусије, гла ва 
„Аме ри ка: хе пи-енд“, стр. 172, Но ва Евро па, Бе о град, 2009.

27 Џек сон Брус, „Наш не у спех на Ис то ку Евро пе“, http://www.sta ri sajt.nspmrs/
ko ment2006/2006_evro pa1.htm
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соп стве ну ин те ре сну сфе ру, по Џек со ну, на ста ла је „пра зни-
на“ - геополитичкивакуум. При та квом ти пу ми шље ња ни 
не прет по ста вља се да ико дру ги, осим Евро а ме ри ке, мо же 
ин те ре си ма да ис пу ни про стор не ка да шње со вјет ске др жа ве. 
Ни ко дру ги, а по го то ву не Ру си ја као ле ги тим на не след ни-
ца прет ход не фе де ра ци је. За то се аме рич ки ана ли ти чар - да 
се Вла си, тј. ис точ но е вро пља ни не до се те - и по зи ва на тзв. 
моралполитику, то јест на но ви Мар ша лов план ко ји би тре-
ба ло да при по мог не оја ђе ним и опу сто ше ним тран зи ци о ним 
зе мља ма у „пра зни ни“ ин тер ма ри јум ског под руч ја.

Украт ко, ин те ре сна сфе ра по сто ји ка да је у пи та њу 
Аме ри ка, али је не ма, ни ти их мо же би ти ка да су у пи та њу 
дру ге зе мље, а на ро чи то Ру си ја. У игри плу ра ла и син гу ла ра, 
у евро а ме рич ком ви ђе њу по сто ји је дан склоп на ци о нал них 
ин те ре са и са мо јед на гло бал на ин те ре сна сфе ра. У умо ви-
ма евро а ме рич ких стра те га као да не ма дру гих, гра нич них 
и ри вал ских ин те ре сних сфе ра. Та ко је би ло, бар до не дав но!

Окол но сти су се, у ме ђу вре ме ну, бит но про ме ни ле. Ру-
си ја има чвр сто и ду бо ко пам ће ње о про сто ри ма на ко ји ма 
је до не дав но би ла. И Ру си ја, по пут Аме ри ке, де кла ри ше, за-
сту па и шти ти сво је стра те шке, др жав не и на ци о нал не ин-
те ре се. Ди ми три је Ме две дев се ни је устру ча вао да об ја сни 
ка ко: „Сва ка на ци ја ко ја др жи до се бе у од ре ђе ном исто риј-
ском пе ри о ду мо ра има ти скуп вред но сти ко је су за јед нич ке 
за ве ћи део те на ци је. И по жељ но је да оне не бу ду за јед нич ке 
под при ну дом, не го на осно ву лич них уве ре ња... На ци о нал на 
иде ја је та ко збир оних вред но сти ко је у кон крет ној исто риј-
ској си ту а ци ји  де ли ве ћи на ста нов ни ка у др жа ви.“28

Ру ска на ци о нал на и др жав на иде ја је исто риј ски ком-
плек сна, су штин ски двој на: европ ска и азиј ска – евро а зиј-
ска.29 У европ ском де лу свог об ли ко ва ња Ру си ја ути че и на 
про сто ре за пад но и ју го за пад но од др жав них гра ни ца, на ро-
чи то на бли ско ино стран ство.

Ру си ја, са свим си гур но, пам ти сво је при су ство у Цен-
трал ној и Ис точ ној Евро пи то ком че ти ри по сле рат не де це-
ни је. Оно је би ло у сва ком по гле ду не за бо рав но и исто риј-
ски ску по. Де мон ти ра ње Вар шав ског уго во ра и СЕВ-а, и со-

28 Сва нид зе Ни ко лај и Ма ри на, Медведев, гла ва „О на ци о нал ној иде ји“, стр. 
9-10, Евро ђун ти, Бе о град, 2009.

29 О то ме у це ло сти: Бер ђа јев Ни ко ла, Рускаидеја, (Основнипроблемируске
мисли19.ипочетком20.века), Про све та, Бе о град, 1987.
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вјет ско по вла че ње 90-их је, да кле, прет хо ди ло сво је вр сном 
по врат ку Ру си је на она ме ста на ко ји ма су не ка да по сто ја-
ли про со вјет ски ре жи ми, а са да су зе мље ре са те ли ти зо ва не 
(нео)ли бе рал не де мо кра ти је тзв. Но ве Евро пе.

Ипак, не по сред на евро ру ска зо на ви ше ни је ду бо ко у 
коп ну европ ског За па да, она је са да по мак ну та ка Ис то ку. 
Бал тич ки ре ги он на се ве ру и кав ка ски на ју гу, одва ја ју Ру си-
ју од Бал ти ка и Бли ског ис то ка. Бе ло ру си ја, Укра ји на и Мол-
да ви ја на ла зе се из ме ђу Ру си је и Евро пе Уни је. 

Чак и у по сту ни по лар ном пе ри о ду ру ска европ ска по-
ли ти ка мо ра да ра чу на на арит мич но и асин хро но при бли-
жа ва ње ЕУ и НА ТО гра ни ца ма Ру си је. О то ме ка ко је бал-
ка ни за ци ја и ази ја ти за ци ја НА ТО-а иза зва ла од ре ђе не ре-
ак ци је Ру си је, чи ји стра те зи отво ре но ис ти чу да је НА ТО 
по стао Тро јан ски коњ Ва шинг то на, пи ше вој ни ана ли ти чар 
Ми ро слав Ла зан ски: „Оп ко ља ва ње Ру си је је у то ку, про цес 
‘ми ро љу би вог парт нер ства’ је сте ја ча ње по ли тич ких од но са 
из ме ђу др жа ва укљу че них у ње га, и обез бе ђи ва ње плат фор-
ме за уче шће у но вим по ли тич ким и вој ним ак тив но сти ма 
НА ТО-а, што је опет ши ре ње сфе ре ути ца ја САД, од Бал ти ка 
до сред ње и ис точ не Евро пе, од Бал ка на до ју жних гра ни ца 
Ру си је.“30

И упра во сто га је за Ру си ју од на ро чи те ва жно сти бал-
кан ски про стор на ју го и сто ку Евро пе. На та ли ја На ро чиц ка ја 
по ме ну ту ва жност Бал ка на по ен ти ра ова ко: „Ов де се су сре ћу 
ци ви ли за ци је – пра во слав на, ла тин ска и ислам ска – и др жа ве 
ко је их пред ста вља ју и ко је су по ве за не сло же ним си стем-
ским ве за ма у бор би за пост ви зан тиј ски про стор, ко ји се по-
сле рас па да Ру си је и по гро ма Ср ба на ла зи у ста њу на ци о нал-
не ка та стро фе, ет нич ке не рав но те же, стра те шког сла бље ња 
и по ме те но сти ду хов них и исто риј ских ори јен та ци ја. Глав на 
ли ни ја кон фрон та ци је по ду да ра се са за пад ним и ју го за пад-
ним гра ни ца ма те ри то ри је исто риј ске Ру ске др жа ве...“31

У са свим са вре ме на раз ма тра ња укљу чен је ста ри по-
јам ци ви ли за ци је и ви зан тиј ска ба шти на; Ру си ја, да бо ме, као 
да ле ки исто риј ски, кул тур ни и ци ви ли за циј ски ехо Ви зан-
ти је; гра ни це из ме ђу Ис то ка и За па да као ге о по ли тич ка раз-

30 Ла зан ски Ми ро слав, „Ка ко за во ле ти НА ТО“, НИН, стр. 16, 6. но вем бар 2008.
31 На та ли ја На ро чиц ка ја, РусијаиРусиусветскојисторији, гла ва „Ру си ја у 

сре ди шту уза јам ног де ло ва ња ци ви ли за ци ја“, стр. 399, СКЗ, Бе о град, 2008.
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ме ђа из ме ђу ви зан тиј ског и ла тин ског све та. На тра гу та квих 
са зна ња кре ће се Сер геј Ба бу рин ко ји сма тра да са мо ус по-
ста вља ње РускогСавеза на ме сту не ка да шњег СССР-а мо же 
да спре чи про паст Ру ске ци ви ли за ци је и не ста нак уни кат не 
ру ске кул ту ре. Ба бу рин ука зу је да: „Ру си ја, ко ја тра ди ци о-
нал но пред ста вља ме та и сто риј ску свет ску пра во слав ну им-
пе ри ју, не ма ге о граф ске, већ ду хов не па ра ме тре. И чак ста ру 
док три ну ‘Мо сква – Тре ћи Рим’ , ко ја пред ста вља део ру ске 
са мо све сти, не тре ба раз ма тра ти као им пе риј ску кон цеп ци ју, 
ко ја по твр ђу је пра во Ру си је на при сва ја ње те ри то ри јал ног и 
по ли тич ког на сле ђа ви зан тиј ских им пе ра то ра, већ као по све 
са вре ме но ес ха то ло шко обра зло же ње на ци о нал не иде је.“32

*
Оди ста, у овом ча су се Ру си ја не ши ри ка европ ском 

За па ду, на про тив, она на осно ву ком би но ва ног уну тар ру ског 
атлантизмаи евроазијства, са мо ре де фи ни ше сво ју европ-
ску зо ну ути ца ја и ин те ре сну сфе ру у Евро пи у ко јој се, ина-
че, и са ма де ли мич но на ла зи. То да Ру си ја има сво ју ин те ре-
сну сфе ру, и из ван гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је и ЗНД,33 ствар-
ност је на ко ју се За пад ња ци по но во мо ра ју на вик ну ти, као 
што се мо ра ју на ви ћи на са свим из ве сну ре сурс ну, пре све га 
енер гет ску за ви сност Европ ске уни је од Ру ске Фе де ра ци је.

Са вре ме на Ру си ја у пост мо дер ној епо хи, да кле, ни је са-
мо од бој ни чи ни лац ри вал ске ге о по ли ти ке, већ и атрак тив ни 
агенс ге о е ко ном ских про ме на. По ка за ло се, на и ме, да се об-
но ва Ру си је у тзв. пост на ци о нал ном до бу до го ди ла на осно ви 
сна же ња на ци о нал них осе ћа ња и по но са, а не њи хо вим на-
пу шта њем и по ти ра њем. У по сту ни по лар ном пе ри о ду се, да-
кле, ни је об ли ко ва ла не ка „Ан ти-Ру си ја“ или „Не-Ру си ја“, у 
осла бље ној це ли ни или у не по ве зна им де ло ви ма, већ се ука-
зао дру ги ге о по ли тич ки пол у ли ку об но вље не и ко хе рент не 
Ру си је.

32 Ба бу рин Сер геј, Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак, гла-
ва „Од Ру ске Фе де ра ци је – ка Ру ском Са ве зу“, по гла вље „Ру ски Са вез“, стр. 
487, Пре синг, Бе о град, 2009.

33 Ви де ти: Пе тро вић Дра ган, Геополитика постовјетског простора, гла ва 
„Ру си ја и За јед ни ца Не за ви сних Др жа ва (ЗНД)“, стр. 156-174, Про ме теј – Но-
ви Сад – Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2008.
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СлободанЈанковић*

ОД МЕ ДИ ТЕ РА НА ДО АВ ГА НИ СТА НА

Сажетак

Политика Русије на Блиском Истоку може се мерити 
вековима, док се присуство НАТО може мерити деценијама. 
Ипак, НАТО, као симбол доминације Запада, наставља 
британско наслеђе контрирања Москви и утицања на 
друге велике силе у том региону. Авганистан, због своје 
геостратешке позиције и специфичности историјског 
тренутка, једна је територија од велике важности за 
контролу Ирана, Пакистана/Индије, Средње Азије/Русије 
и деломично Кине... Аутор је поделио свој текст на четири 
поглавља и закључак. Прво поглавље објашњава шта је 
проблем истраживања. У другом поглављу представљена 
је историја политике и иницијатива НАТО у региону и 
у односу на међународно окружење. У трећем поглављу 
направљен је преглед иницијатива и мисија НАТО у региону, 
са стављањем нагласка на ИСАФ мисију у Авганистану и на 
проблеме и разлоге који су везани за њу. Четврто поглавље 
се бави односима Русије и НАТО у региону и нарочито у 
Авганистану. 

У закључном поглављу аутор нуди синтетичко 
објашњење односа између Руског медведа и НАТО на 
Средњем истоку, њихових различитих стратешких намера, 
геостратешке важности Авганистана и, на крају, препрека 
за НАТО у остваривању циљева које су Западне елите 
зацртале за ову удаљену земљу.
* Сло бо дан Јан ко вић, Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о-

град
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Кључне речи: НАТО, Русија, Авганистан, Средњи Исток, 
стратегија, Талибани

Од но си НА ТО и Ру си је у ре ги ји Бли ског  
ис то ка

Ру ска по ли ти ка на Бли ском ис то ку мо же се пра ти ти то-
ком не ко ли ко сто ле ћа. Са вре ме на Ру си ја за раз ли ку од исто-
риј ског прет ход ни ка (СССР) не гра ни чи се са ре ги јом Бли-
ског ис то ка. Исти на, та раз да љи на на Кав ка зу је го то во не-
знат на. Без об зи ра на про ме ну гра ни ца по ли тич ко вођ ство у 
Мо скви по инер ци ји је на ста ви ло та мо где је стао СССР 1991. 
Ру си ја је та да фак тич ки поста ла парт нер са све га две др жа ве 
у овој ре ги ји, Си ри јом и Ира ном.1 Ме ђу тим, од сре ди не де-
ве де се тих го ди на 20. ве ка и по го то ву од 2000. го ди не, ру ска 
ди пло ма ти ја, са њом вој ни ком плекс и енер гет ске кор по ра-
ци је, раз ви ја ју све стра ни је ве зе са парт не ри ма од Ал жи ра до 
Ира на.

Се вер но а тлант ски са вез, као је ди ни вој ни (за ми шљен 
као од брам бе ни) са вез 90-их го ди на 20. ве ка, тра же ћи но ву 
свр ху, по чи ње екс пан зи ју у цен трал ној и ис точ ној Евро пи али 
утвр ђу је од но се и са зе мља ма Бли ског ис то ка. Зва нич но нај-
ва жни ја ми си ја Али јан се на про сто ру Ве ћег Бли ског ис то ка 
по ста је она у Ав га ни ста ну. Ру си ја је у тој зе мљи са ра ђи ва ла и 
са ра ђу је са НА ТО са ве зом. Ин те ре си Ру си је ко ја уче ству је и 
у две ор га ни за ци је ко је има ју и без бед но сни ка рак тер (ОДКБ 
и ШОС) по не кад су ком пле мен тар ни а по не кад су ко бље ни 
са ин те ре си ма Се вер но а тлант ског са ве за у ши рем ре ги о ну 
али и  зе мљи ко ју су пре три де це ни је оку пи ра ле со вјет ске 
тру пе. У овом ра ду пре до чи ће мо исто ри јат и уло гу НА ТО на 
Бли ском ис то ку те у Ав га ни ста ну по себ но. Ана ли за од но са 
Се вер но а тлант ског са ве за и Ру си је на Бли ском ис то ку, и по-
го то ву у зе мљи ко ја је би ла по след ње уто чи ште Оса ме бин 
Ла де на, ука зу је на ши ри од нос нај ве ћег вој ног са ве за да на-
шњи це и Ру ске Фе де ра ци је.

1  Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић, „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 
281-316.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.3/2009, год. V vol. 6 стр. 171-194

173

Пр во ће се украт ко ука за ти на по ли ти ку НА ТО а за тим 
и на од но се Ру ске Фе де ра ци је и нај ве ћег вој ног са ве за да на-
шњи це у овој ре ги ји.

Не до ста так ли те ра ту ре на ову те му, те ма њи број ис тра-
жи ва ња о уло зи НА ТО на Бли ском ис то ку пред ста вља иза зов 
али и оте жа ва увид у те ма ти ку. Је ди ни рад на те му (до ко га 
је аутор до шао) је сте „Уоп ште не оце не о мо гу ћем ка рак те ру 
од но са Ру си је и НА ТО-а у ре ги ји”, ти ме и  Ав га ни ста ну да т 
је од стра не Ро бер та Фрид ма на (Ro bert O. Fre ed man),2 као не-
га тив но. О уло зи Ру си је у ре ги ји ли те ра ту ру сам на во дио у 
ра ни јим члан ци ма.3

Ра ди по сти за ња син те тич ког од го во ра на пи та ње од-
но са ова два ак те ра ме ђу на род них од но са у кон крет ном ге-
о граф ском под руч ју, ко ри сти ће мо ин дук тив ну ме то ду, без 
об зи ра на ње не ма не, пот по мог ну ти сту ди јом слу ча ја Ав га-
ни стан.

НА ТО на Бли ском ис то ку
На кон при сту па ња Тур ске Се вер но а тлант ској уго вор-

ној ор га ни за ци ји (НА ТО) 1952. го ди не, пр во ба вље ње ове ор-
га ни за ци је ре ги јом Бли ског ис то ка по чи ње 1960-их ус по ста-
вља њем Рад не гру пе струч ња ка за Бли ски ис ток и Ма греб. 
Да кле, већ у пр вом струк ту ри са ном ис тра жи ва њу, ре ги ја 
је са гле да на као кул тур на це ли на тра ди ци о нал них зе маља 
Исла ма, али не и Па ки стан, Ин до не зи ја, Ма ле зи ја или Са-
хар ске и под са хар ске зе мље пре те жно на ста ње не му сли ма-
ни ма. Ка сни је је на по ли тич ком ни воу осно ва на ad hoc гру па 
за Ме ди те ран.4 

Тур ска, је ди на азиј ска чла ни ца Али јан се, стра те шки је 
са ве зник Изра е ла, кључ ног са ве зни ка САД у ре ги ји. Власт у 
Ан ка ри де це ни ја ма је пред ста вља ла бра ну ши ре њу ути ца ја 
СССР-а. Ипак, на кон про ме на 90-их и на по чет ку 21. ве ка, 
ка да НА ТО по чи ње ан га жман у овом де лу све та, чла ни це 
али јан се че сто на сту па ју у не фор мал ним ко а ли ци ја ма или 

2 Ro bert O. Fre ed man, „Can Rus sia be a part ner for NA TO in the Mid dle East”, 
in: Aurel Brown, NA TO–RUS SIA Re la ti ons in the twenty-first cen tury, Lon don 
2008, p. 6.

3 Ibidem; 
4 F. Step hen Lar ra bee, Jer rold D. Green (and ot hers), “NA TO’s Me di ter ra nean Ini-

ti a ti ve Po licy Is su es and Di lem mas”, RAND Mo no graph Re port, RAND 1998, p. 
45.
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са мо стал но, па та ко и Тур ска фор мал но ни је са ра ђи ва ла са 
САД-ом у Ира ку.

Нов Стра те шки кон цепт али јан се (одо брен то ком бом-
бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре, 24. апри ла 1999. у Ва шиг то ну) 
у ви ше та ча ка пред ви ђа одр жа ва ње без бед но сти и ста бил но-
сти у Евро-атлант ској ре ги ји, без де фи ни са ња са мог ре ги о-
на. Је дан од нај и стак ну ти јих ци ље ва је спре ча ва ње ши ре ња 
оруж ја за ма сов но уни ште ње. Не ста бил ност у ре ги ја ма ко је 
се гра ни че са евро-атлант ском и ри зик од та ко зва ног пре ли-
ва ју ћег (spil lo ver) ефек та из ‘про па лих др жа ва’ и кри зних жа-
ри шта на зе мље чла ни це но ви су по вод за деј ство ва ње Се-
вер но а тлант ске али јан се ши ром све та па и у ре ги ји ко јом се 
ба ви мо.5 На овај на чин, Али јан са као по при ште сво га де ло-
ва ња од ре ђу је це ли свет. Пре кид сло бод ног про то ка „ви тал-
них ре сур са” и не кон тро ли са но кре та ње љу ди мо гу угро зи ти 
ин те ре се чла ни ца Али јан се (чл. 24). На са ми ту у Ис тан бу лу 
2004, од лу че но је да НА ТО по ја ча при су ство у јед ном од нај-
тур бу лент ни јих ре ги о на: кроз а) тре ни ра ње ирач ке вој ске, б) 
по ја ча ни ан га жман у Ав га ни ста ну, в) пре ра ста ње Ме ди те-
ран ског ди ја ло га у парт нер ство и г) осни ва ње Ис тан бул ске 
ини ци ја ти ва за са рад њу (Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve). Са мо 
ме сто одр жа ва ња са ми та сим бо ли зо ва ло је зна чај ни ји ан га-
жман у ре ги ји ши рег Бли ског ис то ка.6

Ме ди те ран ски ди ја лог на стао 1994. укљу чу је се дам зе-
ма ља (Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, Изра ел 
и Јор дан) пр ви је мул ти ла те рал ни об лик са рад ње са зе мља ма 
ре ги је. Очи гле дан циљ ини ци ја ти ве би ли су па ци фи ка ци ја 
ра ди ста бил но сти Изра е ла, као кључ ног парт не ра САД, али 
и ства ра ње ко а ли ци је око Ва шинг то на и за пад них др жа ва. 
Ни је слу чај но да су две чла ни це овог фо ру ма — Еги пат и 
Јор дан — је ди не арап ске пот пи сни це ми ров ног спо ра зу ма са 
Изра е лом. Оста ле чла ни це при вре ме но су одо бри ле изра ел-
ска тр го вин ска пред став ни штва, ко ја с вре ме на на вре ме об у-
ста вља ју рад због па ле стин ско-изра ел ских су ко ба. Ме ђу тим, 

5 The Al li an ce’s Stra te gic Con cept, ar tic le 20, NA TO, Ин тер нет, http://www.na-
to.int/cps/en/ na to li ve/of fi cial_texts_27433.htm?se lec te dLo ca le=en, ски ну то: 
24/09/2009.

6 “Is tan bul Sum mit ex pands ope ra ti ons, strengthens part ner ships, im pro ves ca pa-
bi li ti es”, NA TO, Ин тер нет, http://www.na to.int/do cu/comm/2004/06-is tan bul/, 
ски ну то: 24/09/2009.
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осим па ци фи ка ци је са Изра е лом ни је се од ма кло да ље од не-
ко ли ко са ста на ка ми ни ста ра спољ них по сло ва и од бра не.

Дру га ета па ши ре ња НА ТО, по чет ком 21. ве ка обе ле-
же на је де фи ни тив ном ин те гра ци јом при бал тич ких ре пу-
бли ка, те ве ћи не зе ма ља од Пољ ске до Бу гар ске, уз Ср би ју 
као је ди ну др жа ву на овом по те зу ко ја је про кла мо ва ла вој ну 
не у трал ност. На Ви дов дан (28. ју ни) 2004. у гра ду на Бос фо-
ру је усво је на Ис тан бул ска ини ци ја ти ва за са рад њу НА ТО 
са зда на по мо де лу PfP-а ка ко је на ве де но у чла ну 3, тач ка С, 
осни вач ког до ку мен та.7 С об зи ром да је ини ци ја ти ва пре тен-
ци о зно или хра бро узе ла се би у циљ ши ре ње ста бил но сти и 
без бед но сти на Бли ском ис то ку, у до ку мен ту се на во ди по др-
жа ва ње Че твор ке и из на ла же ња ре ше ња изра ел ско-арап ског 
су ко ба. Ини ци ја ти ва је при хва ће на од стра не че ти ри ма ње 
арап ске зе мље Пер сиј ског за ли ва, ко је су из ра зи ле не спрем-
ност да ре а ли зу ју пред у слов са рад ње са са ве зом пред во ђе-
ним „Уј ка Се мом” — ин тер о пе ра бил ност.8

Ко нач но, НА ТО је при су тан у Ав га ни ста ну од ав гу-
ста 2003. го ди не, а ње го ве чла ни це од оку па ци је те зе мље 
2001. го ди не на крај њем ис то ку ши рег ре ги о на. 9  О тра ља вом 
учин ку нај ве ћег ме ђу на род ног вој ног са ве за у овој зе мљи до-
вољ но го во ре ба рем три по да тка: је дан је да су ко а ли ци о не 
жр тве у ње му још 2008. би ле број ни је не го у Ира ку, не са мо 
због опа да ња бро ја стра да лих у дру гој на ве де ној зе мљи, те да 
је вођа Та ли ба на 18. но вем бра 2008. на по ну ђе не пре го во ре 
из ја вио да се у сво јој зе мљи без бед но осе ћа и да му ни је по-
тре бан пред сед ник (Кар заи) да му је га ран ту је. Тре ћи је да се 
и да ље ша блон ски ин си сти ра на ре и зград њи или об но ви ин-
фра струк ту ре и ин сти ту ци ја у зе мљи ко ја ни ти је има ла ин-
фра струк ту ру о ко јој се го во ри у до ку мен ти ма, ни ти је ика да 
има ла ин сти ту ци је ка кве би на За па ду же ле ли.

Ме ди те ран ски ди ја лог тре ба ло је да об у хва ти про стор 
ју жно и ју го и сточ но од Евро пе и Тур ске по кри ве не НА ТО 
ки шо бра ном. Ис тан бул ска ини ци ја ти ва про стор но се на ста-

7 Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/do-
cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, ски ну то: 28/04/2008.

8 Mat teo Le gren zi, “Na to In The Gulf: Who Is Do ing Whom A Fa vor?”, Ин тер-
нет, http://fin dar tic les. com/p/ar tic les/mi_qa5400/is_200704/ai_n21284813/
print, ски ну то: 25/05/2007.

9 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, NA TO, In ter net, http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/
to pics_8189.htm, re tri e ved on 05/09/2009.
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вља и тре ба да об у хва ти зе мље Пер сиј ског за ли ва. На са мом 
ис то ку, ши ре схва ће ног ре ги о на, у Ав га ни ста ну, од ви ја се 
нај ва жни ја ак ци ја са ве за у 21. ве ку. Ирак, чи ја је суд би на не-
из ве сна а ре зул та ти оку па ци је де лу ју нео бе ћа ва ју ће за САД 
и Ко а ли ци ју вољ них, те Иран, Су дан и Ли би ја, ве ли ке су (ге-
о граф ски) зе мље ре ги о на ко је ни су у парт нер ским од но си ма 
са Али јан сом.10 И по ред до брих од но са са мно гим зе мља ма 
у ре ги ји, ми си ја НА ТО у Ав га ни ста ну, фи зич ки је од се че на 
од нај бли же зе мље чла ни це. Ова зе мља не ма из лаз на мо ре 
а пред ста вља ге о стра те шко чво ри ште из ме ђу пост со вјет ског 
про сто ра, Ки не и ин диј ског под кон ти нен та, као и ре ги о нал-
ног иза зи ва ча Аме ри ке, Ира на. Оту да и зна чај ове те ри то ри-
је, као и Ира ка ко ји пред ста вља ве зу из ме ђу Кав ка за и Пер-
сиј ског за ли ва и раз два ја Тур ску и Иран, две нај моћ ни је не а-
рап ске зе мље ре ги је.

Ми си је НА ТО у ре ги ји су 1) In ter na ti o nal Se cu rity As si-
stan ce For ce (ISAF) у Ав га ни ста ну; 2) NA TO Tra i ning As si stan-
ce Im ple men ta tion Mis sion in Iraq (NTM-I); 3) Ope ra tion Ac ti ve 
En de a vo ur (OAE) у ис точ ном Ме ди те ра ну; 4) Бор ба про тив 
пи ра те ри је.11 У Али јан си је на пред лог САД ди ску то ва но о 
ми си ји у Ли ба ну али ова ми си ја ни је ре а ли зо ва на због сум-
њи у ње ну не у трал ност у по гле ду арап ско-изра ел ског су ко ба.

САД, као нај ве ћа и нај моћ ни ја чла ни ца НА ТО, има во-
де ћу уло гу у овом са ве зу ко ји да нас бро ји 28 чла ни ца (на кон 
при кљу че ња Хр ват ске и Ал ба ни је апри ла 2009). Упр кос тој 
чи ње ни ци по ли ти ка и де ло ва ње НА ТО и САД не мо гу се у 
пот пу но сти по и сто ве ти ти, што се ја сно пре по зна је у слу ча ју 
оку па ци је Ира ка 2003. го ди не. Та да је зва нич ни Ва шинг тон 
због про ти вље ња НА ТО парт не ра, био при ну ђен да фор ми ра 
Ко а ли ци ју вољ них. Пр ви рат ни ан га жман НА ТО био је упра-
во у ре ги ји Бли ског ис то ка — опе ра ци ја „Пу стињ ска олу ја” 
1991. го ди не. Да нас је НА ТО ан га жо ван у ре ги о ну у 4 од 5 
ак тив них ми си ја ши ром све та.

10 Оку па ци о не вој ске по ву кле су се из ирач ких гра до ва 30. ју на 2009. а ло кал на 
вла да је кри тич ки рас по ло же на пре ма по ли ти ци Бе ле ку ће. За то оку па ци ја 
Ира ка, за ми шље на као пр ви ко рак у де мо кра ти за ци ји Ве ћег Бли ског ис то ка 
у сми слу ши ре ња аме рич ких вред но сти и утвр ђи ва ња аме рич ког при су ства 
у ре ги о ну, не до но си ре зул та те про јек то ва не на за пад ној оба ли Атлан ти ка.

11 NA TO Ope ra ti ons, Ин тер нет, http://uk na to.fco.gov.uk/en/uk-in-na to/na to-ope ra-
ti ons/, ски ну то: 28/09/2009.
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Кон стант не кри зе у ре ги ји од ра то ва, со ци јал них на-
пе то сти и про ду бљи ва ња си ро ма штва те не ста ши це пит ке и 
технич ке во де ути чу и на стал ни ми гра ци о ни при ти сак ка 
зе мља ма ЕУ и НА ТО. Ви сок де мо граф ски при ра штај до дат но 
про ду бљу је по сто је ће кри зе. Раст ста нов ни штва је до сти гао 
мак си мум од 3 про цен та  го ди шње (на Бли ском ис то ку и у 
Се вер ној Афри ци). На овом про сто ру 2007. го ди не жи ве ло 
је 432 ми ли о на љу ди. Ипак, по да ци о де мо граф ским трен до-
ви ма у овим зе мља ма че сто су не по у зда ни јер не од го ва ра-
ју ре зул та ти ма по пи са ко ји ука зу ју на раст ста нов ни штва у 
свим зе мља ма ре ги је.12 Нај ве ћи раст је у По ја су Га зе у ко јем 
је у пе ри о ду 1997-2007 ста нов ни штво по ра сло за 40 од сто (од 
1,022,207 до 1,416,543).13 С дру ге стра не, у ЕУ, од нос осо ба 
ста ри јих од 64 го ди не спрам бро ја рад но спо соб них (15-64 
го ди не) ће по ра сти на 48 од сто (од са да шњих 37%, што је 
мо жда и пре те ра на про це на) у на ред них 20-так го ди на. Де-
мо граф Деј вид Кол ман (Da vid Co le man) сма тра да је за одр-
жа ва ње од но са бро ја за по сле них и из др жа ва них у Евро пи по-
треб но го ди шње при ма ти 25 ми ли о на ми гра на та, што би са 
дру ге стра не до ве ло до дра стич них кул тур них и по ли тич ких 
про ме на.14 За то је ми гра ци о ни при ти сак на евро а тлант ску ре-
ги ју али и Изра ел по себ но, као ре зул тат ра ста ста нов ни штва 
и на ве де них кри за у Стра те ги ји из 1999. на ве ден као ри зик.

12 Ro u di-Fa hi mi, Far za neh, Kent, Mary Me de ri os, “Chal len ges and Op por tu ni-
ti es-The Po pu la tion of the Mid dle East and North Afri ca”, Po pu la tion Bul le tin 
Junе 2007, Ин тер нет, http://fin dar tic les.com /p/ar tic les/mi_qa3761/is_200706/
ai_n19434868/pg_4/?tag=con tent;col1, ски ну то: 30/09/2009.

13 “Ga za po pu la tion ‘ri sing ra pidly’”, BBC 15 Fe bru ary 2009, Ин тер нет, http://
news.bbc.co.uk/2/hi /mid dle_east/7891434.stm, ски ну то: 30/09/2009.

14 Jen ni fer Dabbs Sci ub ba, “The De fen se Im pli ca ti ons of De mo grap hic Trends”, Jo-
int For ce Qu ar terly Is sue 48, 1st qu ar ter 2008, p. 122.
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Ми си је НА ТО

Ми си ја NA TO Tra i ning As si stan ce Im ple men ta tion Mis sion 
in Iraq (NTM-I), за по че та је 2004. го ди не на фор мал ни по зив 
при вре ме ног пре ми је ра Ира ка Ија да Ала ви ја (Ilyad Al la wi). 
Ми си ја је вре ме ном про ши ри ва на и да нас об у хва та обу ку 
коп не них, ва зду шних и по мор ских сна га, жан дар ме ри је (на-
ци о нал на по ли ци ја) и гра нич не по ли ци је Ира ка, ре фор му од-
брам бе ног сек то ра (de fen ce re form), из град њу вој них ин сти-
ту ци ја и опе ра ци ју над зо ра ла ког и лич ног на о ру жа ња.

У скло пу ми си је та да шњи ге не рал ни се кре тар са ве за је 
27. сеп тем бра 2005. отво рио На ци о нал ни од брам бе ни ко леџ. 
НА ТО је ор га ни зо вао и Од брам бе ни ин сти тут за је зи ке те 
Ирач ку ко ман ду за обу ку и док три ну (The Ira qi Tra i ning and 
Doc tri ne Com mand (ITDC)) у Баг да ду.15

Ми си је Опе ра ци ја ак тив ни на пор (OAE) и Бор ба про тив 
пи ра те ри је у ис точ ном Ме ди те ра ну и ро гу Афри ке по мор ске 
су ми си је НА ТО ко је тре ба да оси гу ра ју без бед ну пре ко мор-
ску тр го ви ну и са о бра ћај. OAE на ста је на тра гу од го во ра на 
те ро ри стич ке на па де у Аме ри ци 11. сеп тем бра 2001. го ди не. 
Ми си ја је пр во бит но усме ре на на пред у пре ђе ње те ро ри зма 
кроз кон тро лу бро до ва што се у прак си сво ди на ин спек ци ју 
бро до ва ко ји из Су ец ког ка на ла или бли ско и сточ них ме ди-
те ран ских лу ка иду пу тем Евро пе и Атлант ског оке а на. Ју на 
2004. ми си ја је про ши ре на на чи та во Сре до зе мље.16

Али јан са је ор га ни зо ва ла три опе ра ци је око Ро га Афри-
ке и Аден ског за ли ва у ци љу бор бе про тив гу са ра и обез бе-
ђи ва ња ху ма ни тар не по мо ћи и без бед но сти по мор ског са о-
бра ћа ја и тр го ви не. По след ња Опе ра ци ја оке ан ски штит (од 
ав гу ста 2009), ме ђу тим има над ле жност и на са рад њу са зе-
мља ма ре ги о на у сми слу раз во ја ка па ци те та за бор бу про тив 
гу са ра.17

15 NA TO’s as si stan ce to Iraq, 04-Mar-2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/is su es/
iraq-as si stan ce/, ски ну то: 29/09/2009.

16 Ope ra tion Ac ti ve En de a vo ur, NA TO 06-Feb-2009, Ин тер нет, http://www.na to.
int/is su es/ac ti ve_ en de a vo ur/, ски ну то: 12/09/2009.

17 “NA TO co un ter-pi racy mis sion con ti nu es with en han ced man da te”, NA TO 18 
Aug. 2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/news_56991.htm, ски-
ну то: 12/09/2009.
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Ав га ни стан
Сло же ност Аме рич ког и бри тан ског ан га жма на у Ав-

га ни ста ну на ди ла зи НА ТО. Осим ти пич но вој не ди мен зи је, 
чи ји део за у зи ма Са ве знич ки ан га жман, при су ство оку па ци-
о них сна га у овој зе мљи ве за но је и за чи ње ни цу да се ра ди о 
нај ве ћем по го ну за уз га ја ње и при ми тив ну пре ра ду опи ју ма 
на Зе мљи, те да је про из вод ња ра сла до 2007, ка да је што због 
бор бе за ис ко ре њи ва ње по ља ма ка за пра вље ње опи ју ма, што 
због ни ских це на и пре за си ће но сти тр жи шта до шло до сма-
ње ња. По ред ума ње ња про из вод ње за 10 од сто и по вр ши не 
на ко јој се га ји за 22 од сто, Ав га ни стан и да ље под ми ру је 
93 од сто свет ских по тре ба за опи ју мом, од но сно хе ро и ном.18 
Но, ви ше од свет ске тр го ви не хе ро и на или ком пле мен та ран 
са њом је сте ан га жман аме рич ких ад ми ни стра ци ја, укљу чу-
ју ћи и нај но ви је, да сва ки про стор укљу чи у то ко ве свет ске 
еко но ми је у ко ји ма ин сти ту ци је умно го ме кон тро ли са не од 
Ва шинг то на од ре ђу ју пра ви ла игре.19 Успон Ки не те у ма њој 
ме ри Ин ди је, ис ти чу из у зет ност стра те шког по ло жа ја Ав-
га ни ста на, ко ји је до ду ше бит ни ји за деј ство ка Па ки ста ну 
и Ин ди ји не го ка Ки ни. ИР Иран се на из глед на ла зи окру-
же на САД и ко а ли ци о ним тру па ма са ис то ка (Ав га ни стан) 
и за па да (Ирак), те про тив нич ки на стро је их арап ских зе ма-
ља на ју жно-ју го за пад ној оба ли Пер сиј ског за ли ва.20 Ко нач-
но, осим вој не, по ли тич ко-стра те шке и еко ном ске бит но сти, 
Ав га ни стан је ини ци јал но пред ста вљао и део тзв. бор бе за 
гло бал не/уни вер зал не вред но сти од но сно гло ба ли за ци ју 
(ујед на ча ва ње) кул ту ра и ци ви ли за ци ја, што је 2007. из ја вио 

18 По сле ре корд них 193.000 хек та ра, за се ја них ма ком, пре ма про це ни UNODC 
(Kанцеларије УН за дро гу и кри ми нал) по вр ши не под ма ком све де не су на 
123.000 хек та ра, што је и да ље ви ше од пе ри о да та ли бан ске вла сти. Ви ди: 
“Afg han opi um pro duc tion in sig ni fi cant dec li ne”, UNODC, Ин тер нет, http://
www.unodc.org/unodc/en/front pa ge/2009/Sep tem ber/afg han-opi um-pro duc tion-
in-sig ni fi cant--dec li ne.html, ски ну то: 03/11/2009; Та ко ђе: Afg ha ni stan and 
nar co tics: Opi um poppy cul ti va tion trends, 2001-2009, SN/IA/05025, Ho-
u se of Com mons, 24 March 2009.

19 О по ли ти ци гло ба ли зо ва ња про сто ра, од но сно укљу чи ва ња опа сних пе ри-
фе ри ја у свет ске кон тро ли са не то ко ве нов ца пи ше Сај мон Дал би: Si mon Dal-
by, “Re gi ons, Stra te gi es and Em pi re in the Glo bal War on Ter ror”, Ge o po li tics, 
12:586–606, 2007.

20 При вид но, јер оку па ци о не сна ге у тим зе мља ма не ма ју кон тро лу над те ре-
ном па не мо гу аде кват но ни да из ве ду коп не не ак ци је зна чај них раз ме ра из 
тих зе ма ља. С дру ге стра не, Иран са мо при вид но ни је при су тан у Ира ку и 
Ав га ни ста ну. Ње гов ути цај у Ира ку осве до чен је и пр вим зва нич ним раз го-
во ри ма САД и ИР Ира на у Баг да ду 28. ма ја 2007.
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та да пред сед ник вла де Ује ди ње ног Кра љев ства, То ни Блер: 
„Рат про тив те ро ри зма не од но си се са мо на без бед ност и 
вој не так ти ке. То је бит ка вред но сти, ко ја се мо же до би ти са-
мо три јум фом то ле ран ци је и сло бо де. Ав га ни стан и Ирак су 
пред ста вља ли нео п ход на по ла зи шта ове бит ке.”21

Ав га ни стан не ма из лаз на мо ре ни са вре ме ну мре жу 
пу те ва. Нај ју жни ји и ју го за пад ни де ло ви зе мље су не на се-
ље ни. 

Ми си ја НА ТО у Ав га ни ста ну по ста је нај ва жни ја опе-
ра ци ја са ве за од ка ко је Али јан са пре у зе ла во ђе ње ИСАФ-а 
(In ter na ti o nal Se cu rity As si stan ce For ce – ISAF) ав гу ста 2003. 
го ди не. Ми си ја је пр во би ла огра ни че на на Ка бул да би се 
вре ме ном ши ри ла на се вер, за пад и ко нач но на југ и ис ток. 
Ре зо лу ци јом СБ 1510, ИСАФ-у је но ми нал но по ве рен ман дат 
на це лој те ри то ри ји Ислам ске Ре пу бли ке Ав га ни стан. Ипак, 
пр ва деј ства на ју гу за по че та су на кон ју ла 2006. да би у ок то-
бру НА ТО сна ге фор мал но би ле упу ће не и на ис ток (за пра во 
се ра ди ло о бри тан ским и ка над ским сна га ма). Ши ром зе мље 
САД су осно ва ле су PRT (Pro vin cial Re con struc tion Te am) — 
Про вин циј ски ти мо ви за ре кон струк ци ју. Ру ко во ђе ње ПРТ-
има НА ТО је пре у зео на ју гу, се ве ру и за па ду, док је ис ток 
остао под ди рект ном аме рич ком ко ман дом. Кра јем 2009, број 
НА ТО тру па у овој зе мљи уве ћан је на око 42 хи ља де.22

Ме ђу тим, у бор бе на ис то ку укљу че ни су ма хом САД, 
УК, Хо лан ди ја и Ка на да, док оста ле зе мље од би ја ју да по ша-
љу тру пе у бор бе не опе ра ци је. (Хо лан ди ја је на ја ви ла по вла-
че ње у ав гу сту 2010). И по сле нај но ви јих на по ра пред сед ни ка 
САД, нај ве ћи европ ски са ве зни ци (из у зев Ве ли ке Бри та ни је), 
од би ли су уче шће у бор ба ма на ју гу и ис то ку. Чак је у ок-
то бру 2009. го ди не из био скан дал, на кон пи са ња бри тан ског 
ча со пи са Ti mes, да је ита ли јан ска вој ска пла ћа(ла) та ли ба не у 
сво јој зо ни ка ко не би до ла зи ло до на па да на три ко ло ре. На-
вод но, та ли ба ни су би ли мир ни до ин ци ден та у ко јем су ита-
ли јан ски вој ни ци ра фа лом од се кли гла ву 12-го ди шњој де вој-
чи ци (3. мај 2009) по сле че га су усле ди ли смр то но сни на па ди 

21 Tony Bla ir, “A Bat tle for Glo bal Va lu es”, Fo re ign Af fa irs, Ja nu ary/Fe-
bru ary 2007, Ин тер нет, http://www.fo re ig naf fa irs.org/20070101fa es-
say86106/tony-bla ir/a-bat tle-for-glo bal-va lu es.html?mo de= print, ски ну-
то: 30/01/2007.

22 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, NA TO, 23-Oct-2009, Ин тер нет, http://www.na to.
int/cps/en/na to li ve /to pics_8189.htm, ски ну то: 02/11/2009.
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и на ита ли јан ске сна ге. Бер лу ско ни је ва вла да по ри че да је 
одо бри ла ова кве тран ска ци је, што је учи нио и Бер лу ско ни јев 
прет ход ник Ро ма но Про ди.23 Под ми ћи ва ње Та ли ба на и уста-
ни ка уоп ште и ни је но вост у овој зе мљи. На и ме, 25. де цем бра 
2007, шеф ми си је ЕУ и ди пло ма та ам ба са де УК, из ба че ни су 
због тај них пре го во ра са фрак ци јом талибана. Ав га ни стан-
ска слу жба без бед но сти пре тре сла је стра не ди пло ма те и до-
шла до ме мо риј ске кар ти це са по да цим о пре го во ри ма Ве ли-
ке Бри та ни је и јед не фрак ци је та ли ба на.24

Са ши ре њем НА ТО деј ста ва ши ри ла се и по бу на та ли-
ба на и дру гих уста нич ких сна га али и кри ми нал них гру па. 
Иако је још фе бру а ра 2008, та да шњи и са да шњи се кре тар од-
бра не САД Ро берт Гејтс (Ro bert Ga tes) из ја вио да су та ли ба ни 
ис ко ре ње ни и про те ра ни из Ав га ни ста на, ши ре ње те ри то ри је 
ко ју др же уста нич ке сна ге, и стал ни раст аме рич ких и НА ТО 
жр та ва у овој зе мљи од по чет ка 2008, бр зо су у пот пу но сти 
де ман то ва ли Геј тса. 25 По бу на се ши ри ка ко ге о граф ски та ко 
и у ин тен зи те ту о че му све до че из ве шта ји Се вер но а тлант ске 
али јан се.26 Да кле, по ве ћа ње бро ја НА ТО и аме рич ких тру па 
у овој зе мљи у обр ну тој је сра зме ри са по ве ћа њем те ри то ри-
је ко ју кон тро ли шу та ли ба ни и дру ги уста ни ци. Све и да су 
та ли ба ни, од но сно уста ни ци, укљу че ни у бор бу мо ти ви са ни 
са мо пла том (ка ко он да об ја сни ти по др шку ме ђу ци вил ним 
ста нов ни штвом без ко је не би мо гли да оп ста ну про тив моћ-
них вој ски За па да и зва нич не ав га ни стан ске вој ске)  и да их 
има 20-25.000, ка ко про це њу ју у НА ТО и у САД, за кљу чу је 
се да 4-5 ма њи број ав га ни стан ских ру рал них рат ни ка одо ле-
ва и чак по ти ску је нај са вре ме ни је опре мље не и об у че не пла-
ће не рат ни ке За па да и још око 100.000 при пад ни ка Ав га ни-
стан ске вој ске под ко ман дом вла де у Ка бу лу. По сле нај но ви је 
ин тен зи фи ка ци је на си ља и на па да на обје кат УН у пре сто-

23 “Sil vio Ber lu sco ni is su es de ni als over Afg ha ni stan bri be scan dal”, Ti mes on li ne, 
Oc to ber 15, 2009, Ин тер нет, 

24 Je ro me Star key, “Re ve a led: Bri tish plan to bu ild tra i ning camp for Ta li ban fig-
hters in Afg ha ni stan”, Ин тер нет, http://www.in de pen dent.co.uk/news/world/
asia/re ve a led-bri tish-plan-to-bu ild-tra i ning-camp-for -ta li ban-fig hters-in-afg ha-
ni stan-777671.html, ски ну то: 05/11/2009.

25 Го вор пре у зет са: “Ga tes: Ta li ban ‘no lon ger oc cupy’ ter ri tory in Afg ha ni stan”, 
Feb 6th, 2008, Ин тер нет, http://think pro gress.org/2008/02/06/ga tes-ta li ban-no-
lon ger-oc cu pi es-ter ri tory-in-afg ha ni stan/, ски ну то: 03/11/2009.

26 Frank Co ok (Uni ted King dom)- Ge ne ral Rap por te ur, Afg ha ni stan: A Tur ning Po-
int? 172 DSC 09 E, NA TO Par li a men tary As sembly 2009, Ин тер нет, http://www.
na to-pa.int/de fa ult.Asp?SHORT CUT=1783, ски ну то: 02/11/2009.
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ни ци Ав га ни ста на, УН су но вем бра 2009. до не ле од лу ку о 
по вла че њу по ло ви не за по сле них из Ав га ни ста на, што го во-
ри о ра сту ћем ха о су у зе мљи са све ви ше до ма ћих и стра них 
тру па.27

Да нас је ја сно да при су ство НА ТО сна га у Ав га ни ста ну 
ни је ве за но (ако је не кад и би ло) за бор бу про тив те ро ри зма 
и то је је дан од по ли тич ких про бле ма уну тар са ме али јан-
се. За пра во, у из ве шта ју пар ла мен тар ној скуп шти ни НА ТО 
о Ав га ни ста ну из 2009. го ди не, у об ја шње њу уло ге у овој зе-
мљи на сај ту НА ТО-а, као и на нај но ви јем, не фор мал ном, са-
стан ку ми ни ста ра од бра не чла ни ца Се вер но а тлант ског са ве-
за и ми ни ста ра од бра не зе ма ља уче сни ца у опе ра ци ји ISAF, 
у Бра ти сла ви (29. ок то бар 2009) те ро ри зам се уоп ште и не 
по ми ње.28 Спо ред но је по ме ну та Ал Ка и да као раз лог за ин-
тер вен ци ју. Ме ђу тим, ако је ја сно за што нај ва жни ја ми си ја 
НА ТО ни је ту где је сте, не по сто ји кон сен зус око то га због 
че га је сте. 

У окви ру ан га жма на Али јан са има не ко ли ко про гра-
ма ко ји се од но се на тре нинг и опре ма ње ав га ни стан ске вој-
ске и по ли ци је при че му са ра ђу ју са аме рич ким сна га ма и 
са ми си јом ЕУ ЕУПОЛ-ом (од 2007). Али јан са уче ству је и у 
ре фор ми сек то ра без бед но сти ко ја тре ба да ре зул ти ра ства-
ра њем про фе си о нал не по ли ци је са 82 000 при пад ни ка. Спро-
во ди раз о ру жа ва ње ста нов ни штва (са ку пља ње на о ру жа ња у 
иле гал ном по се ду, што је за пра во ви ше фра за и под се ћа на 
про гра ме са ку пља ња илегалнoг оруж ја у Ма ке до ни ји и Ал-
ба ни ји). Вр ши ме наџ мент (кон тро лу и над зор) скла ди шта му-
ни ци је ав га ни стан ске вој ске. Бо ри се про тив уз го ја и про ме та 
нар ко ти ка, те ула же на пор у об но ву зе мље и ус по ста вља ње 
до бре вла да ви не. Осим на ве де них ан га жма на, нај ви дљи ви ји 
је бор ба про тив та ли ба на и дру гих уста ни ка.29

27 “Afg ha ni stan: Onu Ri ti re ra’ Cen ti na ia Di Di pen den ti”, Yahoo news, Ин тер нет, 
http://it.no ti zie.yahoo. com/19/20091105/twl-afg ha ni stan-onu-ri ti re ra-cen ti na ia-
d-b689c2c.html, ски ну то: 05/11/2009.

28 Idem; NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.; “NA TO Mi ni sters agree on key pri o ri-
ti es for Afg ha ni stan”, NA TO, 23-Oct-2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/cps/en/
SID-90D9CE8E-0A47D1FD/na to li ve/news_ 58510.htm?, ски ну то: 02/11/2009. 
Док у НА ТО го то во да се и не го во ри о те ро ри зму у Ав га ни ста ну, до тле 
по ли ти ча ри на ста вља ју са овм дис кур сом због уну тра шње по ли ти ке и об-
ја шња ва ња њи хо ве уло ге у овој да ле кој зе мљи. У слу ча ју ка да би за пад ни 
по ли ти ча ри об ја шња ва ли да се бо ре про тив уста ни ка и по бу ње ни ка, јав но 
мње ње би би ло још те же убе ди ти у сми сао ми си је.

29 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.
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Го то во да је и ла и ку ја сно да низ про гра ма и ак ци ја ко је 
нај ве ћи вој ни са вез спро во ди у Ислам ској Ре пу бли ци Ав га-
ни стан пред ста вља фа са ду или део јед не те исте ак ци је — 
бор бе про тив уста ни ка. Са ку пља ње оруж ја у зе мљи у ко јој 
је нај ве ћа увре да пре да ти оруж је као и об на вља ње на про-
сто ру без ас фалт них пу те ва, и пра те ће ин фра струк ту ре, ка ко 
у гра до ви ма та ко и ван њих го во ри о по на вља њу кон це па та 
ко ји ни ка ко не од го ва ра ју ствар но сти и по тре ба ма на ло ка лу. 
Не об на вља се оно че га ни је би ло ни ти се оруж је са ку пља. 
За пра во од 2005. не ма ве сти о са ку пља њу оруж ја. До та да 
се ра ди ло о те шком на о ру жа њу не ка да шње се вер не али јан се 
ко ја је уз аме рич ке тру пе до шла на власт и пре да ла те шко на-
о ру жа ње са мој се би.30 О фар сич но сти про це са го во ри по да-
так да је НА ТО об ја вио вест о за вр шет ку пре да је те шког на-
о ру жа ња на се ве ру ја ну а ра 2004, да би го ди ну ка сни је Стејт 
Де парт мент из дао са оп ште ње пре ма ко јем је по че ла пре да ја 
те шког на о ру жа ња на се ве ру.31 Над зор скла ди шта му ни ци је 
ав ган ске вој ске го во ри о сте пе ну по ве ре ња из ме ђу стра них 
тру па и до ма ћих под ре ђе них ре жи му у Ка бу лу. 

Фор мал но, Али јан са сво ју нај ва жни ју ми си ју, ка ко је 
на зи ва ју број ни зва нич ни ци нај ве ћег вој ног са ве за, во ди у 
ци љу „(...) по мо ћи ав га ни стан ској вла ди у ус по ста вља њу и 
ши ре њу ње ног ауто ри те та и ути ца ја ши ром зе мље, ка ко би 
се омо гу ћи ла об но ва и ефи ка сно упра вља ње.”32 Да кле, кључ-
на ми си ја нај ве ћег вој ног са ве за ко ји пре тен ду је на гло бал ну 
уло гу сво ди се на осмо го ди шње по ма га ње вла ди у Ка бу лу 
да овла да те ри то ри јом Ав га ни ста на и на мет не свој ауто ри тет 
уз по моћ стра них тру па. Кра јем сеп тем бра 2009, об ја вљен је 
тај ни из ве штај ге не ра ла Стен ли ја Мек кри ста ла (Stan ley A. 
McChrystal), глав но ко ман ду ју ћег ИСАФ-а. Пре ма ње му, не 
са мо да до ла зи до ши ре ња и сна же ња по бу не, не го не у спех 
НА ТО узро ку је не по ве ре ње у ову ор га ни за ци ју и код са ме 
вла де у Ка бу лу и у ‘ме ђу на род ној за јед ни ци’.33

30 “Mo re we a pons han ded over in Afg ha ni stan”, 15 Jan. 2004, NA TO, Ин тер нет, 
http://www.na to.int /do cu/up da te/2004/01-ja nu ary/e0115b.htm, 28/10/2009.

31 Idem; “NA TO Ci tes Pro gress on We a pons Can ton ment in Afg ha ni stan”, 21 Ja-
nu ary 2005, Ame ri ca.gov Ин тер нет, http://www.ame ri ca.gov/st/washfi le-en-
glish/2005/Ja nu ary/20050124185154xlren nef4.166812e-02.html#ixzz0Vu o oZ5fI, 
ски ну то: 28/10/2009.

32 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.
33 “A dec las si fied ver sion of Gen. Stan ley A. McChrystal’s as ses sment of the war in 
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Да кле, ор га ни за ци ја зва нич но осно ва на с ци љем од бра-
не за пад них де мо кра ти ја од рас ту ће мо ћи СССР-а и ње го-
вих са те ли та, да нас ни је у нај ва жни јој ми си ји ра ди очу ва ња 
јед ног спо ља и из ну тра ко рум пи ра ног ре жи ма са ствар ном 
вла шћу на ма њој те ри то ри ји зе мље. Ин ди ка тив но је да ста-
ри кон цепт Lin ka ge ко ји Ду гин сим бо лич но на зи ва сти сак 
Ана кон де оп ста је и у стра те ги ји нај но ви јих ста нов ни ка Бе ле 
ку ће и Пен та го на. Ако је про па ла иде ја о ства ра њу од брам-
бе ног шти та у Пољ ској, на ја вљи ва ње отва ра ња ба за у Ру му-
ни ји и Бу гар ској ука зу је да се од шти та ни је од у ста ло. Ба рак 
Оба ма је на ја вио фа зно по вла че ње тру па из Ира ка, али је за 
ње го ва ман да та уку пан број САД вој ни ка у Ав га ни ста ну и 
Ира ку пре ма шио мак си мум за пред сед ни ко ва ња Џор џа Бу ша 
мла ђег. На и ме, кра јем 2007. и по чет ком 2008. су ма аме рич-
ких тру па у по ме ну те две зе мље из но си ла је мак си мал них 
186.000 вој ни ка. Да нас, са 130.000 вој ни ка у Ира ку и 68.000 у 
Ав га ни ста ну, ре корд них 198.000 аме рич ких тру па. не ра чу-
на ју ћи вољ не и Са ве знич ке сна ге. окру жу је Иран.34 Ко нач но, 
Аме рич ки ге не рал Мек кри стал за тра жио је од пред сед ни ка 
до дат них 40.000 вој ни ка ка ко би опе ра ци ја про тив та ли ба-
на би ла успе шно во ђе на.35 На ме ће се за кљу чак да је је дан од 
раз ло га кон ти ну и ра ног при су ства аме рич ких тру па и њи ма 
са ве знич ких тру па у ре ги о ну усме рен на при ти сак пре ма ре-
жи му у Те хе ра ну. 

По ред Ира на, ка ко је ра ни је на ве де но, ми си ја ИСАФ и 
па ра лел на са њом аме рич ка ми си ја Ope ra tion En du ring Fre-
e dom, усме ре не су и на деј ство ва ња у су сед ном Па ки ста ну, 
као прет по ста вље ном уто чи шту Та ли ба на и евен ту ал но Ал 
Ка и де (уко ли ко она још увек по сто ји).36 Као ре зул тат аме рич-

Afg ha ni stan”, Аsiamaior.org, Ин тер нет, 25/9/09, http://asi a ma i or.org/ar ti co lo_d.
php?id=7848, 26/09/2009.

34 Rick Ro zoff, “En cir cling Rus sia: US NA TO Mi li tary Ba ses in Eastern Euro pe”, 
Glo bal Re se arch, Oc to ber 25, 2009, Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in-
dex.php?con text=va&aid=15824, ски ну то: 02/11/2009.

35 “U.S. Tro ops to Afg ha ni stan: A Wa i ting Ga me”, CBS, Oct. 30, 2009, Ин тер нет, 
http://www.cbsnews. com/sto ri es/2009/10/30/eve ning news/main5465799.shtml, 
ски ну то: 02/11/2009.

36 “Gun fi re ex chan ged by Pa ki sta ni and US tro ops”, Gu ar dian, Ин тер нет, http://
www.gu ar dian. co.uk/world/2008/sep/26/pa ki stan.usa, ски ну то: 04/11/2009; 
“U.S. Tro ops Cros sed Bor der, Pa ki stan Says”, Was hing ton Post Sep tem ber 
4, 2008, Ин тер нет, http://www.was hing ton post.com/wp-dyn/ con tent/ar tic-
le/2008/09/03/AR2008090300523.html, ски ну то: 01/11/2009.
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ке тру пе има ју пр вих 12 жр та ва у опе ра ци ја ма на па ки стан-
ској те ри то ри ји.37 Ово по но во до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет 
ми си је НА ТО и Ко а ли ци је пред во ђе не САД, јер не по сто ји 
ауто ри за ци ја УН ни ти до зво ла Па ки ста на за сва вој на деј-
ства за пад них тру па на ње го вој те ри то ри ји. То ком ок то бра 
пре ми јер Па ки ста на Ги ла ни (Yusuf Ra za Gi la ni), пре ма на во-
ди ма аме рич ког ана ли ти ча ра, мо лио је ге не ра ла Пе тре у ша 
и се на то ра Џи ма Ке ри ја да во ска САД не ула зи у Па ки стан 
док ње го ве тру пе опе ри шу у пле мен ским зо на ма. Упа ди ма 
у су ве ре ну па ки стан ску те ри то ри ју, САД на ру ша ва ста бил-
ност ове зе мље. Па ки стан ви ше де це ниј ски су пар ник Ин ди је, 
зна ча јан је у сред ње и сточ ној јед на чи ни због свог атом ског 
ста ту са, ве ли чи не те ри то ри је и став ни штва. Уну тра шњи су-
ко би, те ро ри стич ки на па ди и по ли тич ка по де ље ност на го ве-
шта ва ју ха о тич ну си ту а ци ју. При су ство НА ТО и аме рич ких 
сна га у су сед ном Ав га ни ста ну за то је бит но у слу ча ју ду бље 
кри зе Па ки ста на. Те ри то ри ја Па ки ста на до ши ре ња деј ста ва 
па ки стан ских та ли ба на, слу жи ла је за ¾ тран спор та Ко а ли-
ци о ним тру па ма у Ав га ни ста ну.

Ме ђу тим осим ши ит ске те о кра ти је, и ислам ске атом ске 
др жа ве, го ми ла ње тру па у Ислам ској Ре пу бли ци Ав га ни стан 
ва жно је и због при ти ска на ста ру кон ти нен тал ну си лу, ан-
гло сак сон ског не при ја те ља — Ру си ју. 

Ру си ја и НА ТО на Бли ском ис то ку, до дир не 
тач ке

Од но си два ју стра на, ко је фор мал но са ра ђу ју у окви ру 
Са ве та НА ТО–Ру си ја и кроз про грам Парт нер ство за мир, 
на про сто ру Бли ског ис то ка нај ви дљи ви ји су у Ав га ни ста ну. 
Ка рак тер тих од но са ни је јед но зна чан и од ли ку је се ка ко са-
рад њом та ко и ду го роч но раз ли чи тим ци ље ви ма. Ру си ја као 
и сва ка ве ли ка си ла на сто ји да оја ча уну тра шњу ста бил ност 
и про јек ту је ути цај у не по сред ној око ли ни (Цен трал на Ази-
ја, Кав каз, Ис точ на Евро па и Да ле ки ис ток у слу ча ју Ру си је). 
Иза зо ви и прет ње са мој Ру си ји и ње ном ути ца ју у Цен трал-
ној Ази ји и на Кав ка зу по ти чу ка ко од му сли ман ског вер ског 

37 “Operation Enduring Freedom: U.S. Fatalities In and Around Afghanistan”, Ica-
sualties, Интернет, http://www.icasualties.org/OEF/ByTheatre.aspx, скинуто: 
04/11/2009.
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екс тре ми зма (Кав ка з, Че че ни ја, Ин гу ше ти ја, Да ге стан) та ко 
и од тра ди ци о нал ног ге о по ли тич ког атлан ти стич ког не при-
ја те ља. НА ТО као из раз же ље ели та За па да да пер пе ту и ра-
ју до ми на ци ју на у свет ским то ко ви ма, на сто ји да ис ти сне 
Ру си ју из Цен трал не Ази је и кроз при ти сак ко ји ства ра деј-
ству ју ћи у бли ско и сточ ним зе мља ма ко је се гра ни че са ека-
да шњим ре пу бли ка ма СССР-а. 

Ако о су ко би ма, па ра лел ним и ком пле мен та рим ин те-
ре си ма ве ли ких си ла на те ри то ри ји Бли ског ис то ка по сто ји 
оби ље ма те ри ја ла, те шко је ука за ти на од но се Ру ске Фе де ра-
ци је и Се вер но а тлант ског са ве за у ре ги о ну. Ру ско де ло ва ње 
на овом про сто ру усме ре но је на ши ре ње би ла те рал не и мул-
ти ла те рал не са рад ње у обла сти енер ге ти ке, отва ра ња и ши-
ре ња тр жи шта за ку по ви ну ру ских про из во да, пр вен стве но 
вој не ин ду стри је, те отва ра ње (за са да са мо) вој но-по мор ских 
ба за.38 Ру си ја је по лу зва нич но на ја ви ла и исто та ко де ман то-
ва ла отва ра ње две но ве вој но-по мор ске лу ке (Ли би ја и Је мен) 
и пре тва ра ње по сто је ћег вој ног при ста ни шта у вој но-по мор-
ску ба зу у Тар су у Си ри ји. Др жа ве са ко ји ма Ру си ја има нај-
ра зви је ни је парт нер ство у овом де лу све та, Иран и Си ри ја, су 
упра во оне ко је ни су укљу че не ни у је дан об лик са рад ње са 
НА ТО са ве зом. Енер гет ска са рад ња са Ал жи ром и пла сман 
ру ске вој не опре ме у ову зе мљу Ма гре ба чи не да ова зе мља 
има са рад њу ка ко са НА ТО (Ме ди те ран ски ди ја лог) та ко и са 
Ру си јом.

Са рад ња Ру си је и чла ни ца Али јан се у Ав га ни ста ну по-
че ла је и пре ин тер вен ци је у овој зе мљи, но вем бра 2001. Да-
нас, Ру си ја по ред Па ки ста на пред ста вља кључ ног парт не ра 
у снаб де ва њу ИСАФ-а, до ду ше ин си сти ра ју ћи ис кљу чи во на 
тран спор ту не вој не опре ме.39 Зва нич ни ци НА ТО ука зу ју на 
Ав га ни стан као мо гу ће по ље са рад ње са Ру си јом. Ипак, при-
су ство сна га овог са ве за укла па се у стра те ги ју окру жи ва-
ња Хар тлен да. Има ју ћи у ви ду ову ди мен зи ју, Ав га ни стан је 
осло нац за за пад ни, пре вас ход но ан гло а ме рич ки ути цај на 
Цен трал ну Ази ју али и окол не зе мље.

За то су по ли тич ка пре стро ја ва ња у Цен трал ној Ази ји, 
ре ги ји на ста лој рас па дом СССР-а, по ве за ни са при су ством 

38 Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић, „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, op. cit.

39 Frank Co ok, Afg ha ni stan: A Tur ning Po int?, op. cit., po int 25.
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НА ТО и САД у Ав га ни ста ну. Уоста лом, по сле Па ки ста на, и 
на кон за тва ра ња аме рич ке авио ба зе у Уз бе ки ста ну K2 (Kar-
shi-Kha na bad), аеро дром Ма нас у Кир гиз ста ну нај ва жни ја 
је ло ка ци ја за тран сфер не бор бе не тех ни ке и опре ме. По сле 
спо ра зу ма са Ру си јом, фе бру а ра 2008, об но вље ним мар та 
2009, и Ру ска Фе де ра ци ја за јед но са цен трал но а зиј ским др-
жа ва ма по ста је те ри то ри ја пре ко ко је се вр ши део на бав ки за 
НА ТО и Ко а ли ци о не тру пе у Ав га ни ста ну.

Аме рич ка ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну по др жа на од 
стра не УН, пре тво ри ла се у вој ну оку па ци ју али и омо гу ћи-
ла отва ра ње ба за НА ТО зе ма ља (САД и Фран цу ске) у Уз бе-
ки ста ну, Кир гиз ста ну и Та џи ки ста ну. На овај на чин, САД је 
имао ди рек тан уплив у ср це He ar tland-а. Ме ђу тим, нео че ки-
ва ни ис ход по след ње обо је не ре во лу ци је у ре ги ји Цен трал не 
Ази је (Кир гиз стан), за о крет Уз бе ки ста на, ус по ста вља ње до-
ми нант ног ути ца ја Ру си је у Та џи ки ста ну и ја ча ње от по ра у 
Ав га ни ста ну про ме ни ли су си ту а ци ју. Осим про ши ри ва ња 
из најм ље не авио ба зе Кант у Кир гиз ста ну, у ав гу сту 2009. 
Ру си ја је у овој зе мљи, до би ла ста ру со вјет ску ба зу у гра ду 
Ош на 49 го ди на са мо гућ но шћу стал ног про ду жа ва ња на пе-
ри о де по 25 го ди на.40

Иако је Ге не рал ни се кре тар НА ТО Ан дерс Фог Ра-
сму сен (An ders Fogh Ra smus sen) у ок то бру из ја вио да Ру си-
ја мо же ак тив ни је уче ство ва ти у ав ган ској кам па њи, ра ди се 
о фи ној ме диј ској ма ни пу ла ци ји на ко ју ни ма ло иму на ни је 
ни ру ска стра на.41 Ње ни раз ли чи ти пред став ни ци у су шти-
ни ша љу по ру ку да ако НА ТО же ли да нео ме та но снаб де ва 
сво је тру пе тре ба да омо гу ћи Ру си ји ви ше кон тро ле у зе мљи 
ко ја је сво је вре ме но би ла со вјет ски Ви јет нам. Та ко Дми три 
Ро го зин бри не да “ако НА ТО ка пи ту ли ра и по бег не из Ав га-
ни ста на су сед не зе мље би се на шле у из у зет но те шкој си ту-
а ци ји.”42

Има ју ћи у ви ду да Ав га ни стан мо же по слу жи ти као те-
ри то ри ја са ко је се вр ши при ти сак на Ру си ју, Иран, Ки ну и 

40 Ro ger McDer mott, “CSTO in Cri sis as Mo scow Se cu res Se cond Mi li tary Ba se in 
Kyrgyzstan”, Ja me stown, Eura sia Daily Mo ni tor, Vo lu me 6 Is sue: 149 August 4, 
2009.

41 „Рос сию зо вут в Аф га ни стан”, Аfghanistan.ru, 12.10.2009, Ин тер нет,  http://
www.afg ha ni stan.ru/doc /15745.html, ски ну то: 09/11/2009.

42 “Dmi tri Ro go zin: abo ut Ta li ban and NA TO”, Аfghanistan.ru, 19.9.2009, Ин тер-
нет,  http://en.afg ha ni stan.ru/doc/140.html, ски ну то: 09/11/2009.
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Ин ди ју, ру ска ди пло ма ти ја је од 2008. по че ла да за јед нич ки 
на сту па пре ма Ав га ни ста ну са Ки ном и Ин ди јом. По след-
ња је по ру ка ше фа ди пло ма ти је Ру си је, Сер ге ја Ла вро ва са 
са стан ка са пред став ни ци ма по ме ну те две си ле 29. ок то бра 
2009, да нео д ре ђе но при су ство аме рич ких сна га у зе мљи ни-
је ни ко ме у ин те ре су, па ни Аме ри ци, те да Ру си ја, Ки на и 
Ин ди ја ну де из ра ду ко лек тив не стра те ги је ка ко би ова зе мља 
до сти гла ста бил ност.43 Ла вров је на ја вио и ис по ру ку на о ру-
жа ња за Ав га ни стан ( не пре ци зи ра ју ћи да ли се то од но си на 
по ли циј ске сна ге, вој ску Ав га ни ста на или на НА ТО и САД). 
На ли ни ји ових из ја ва је сте и по зив пред сед ни ка Ру си је, 
Дми три ја Ме две де ва (9. но вем бра 2009) да Али јан са по мог не 
(ваљ да по вла че њем) Ав га ни стан ци ма да са мо стал но во де и 
уре ђу ју сво ју др жа ву.44

Очи глед но је да Ру си ја кроз пот пи си ва ње би ла те рал-
них спо ра зу ма са зва нич ним Ка бу лом о са рад њи у ви ше 
обла сти, те удру жу ју ћи на по ре са Ки ном и Ин ди јом на сто ји 
да ума њи ути цај За па да (те НА ТО-а) у овој зе мљи.

За кључ на раз ма тра ња

НА ТО у по след њој де це ни ји 20. ве ка, на кон уру ша ва ња 
Со вјет ског Са ве за за по чи ње са рад њу са зе мља ма у ре ги о ну 
(из у зев Тур ске ко ја је чла ни ца од 1952). Ци ље ви НА ТО ини-
ци ја ти ва су раз ли чи ти, од па ци фи ка ци је Изра е ла са арап-
ским/му сли ман ским зе мља ма, бор бе про тив са вре ме них гу-
са ра до гло бал ног ши ре ња, по сред но за рад при ти ска на Ру-
си ју али и ин те ре се оста лих ве ли ких игра ча на свет ској це ни 
кроз ути цај на тр го ви ну енер ген ти ма.45

У ре ги ји Ве ћег Бли ског ис то ка, од Ма ро ка до Ав га ни-
ста на, Ру ска Фе де ра ци ја има нај бо ље од но се са др жа ва ма ко-
је не са ра ђу ју са Се вер но а тлант ским са ве зом, док еко ном ску 

43 “Mo scow, Be i jing and Del hi sug gest wor king out an Afg han stra tegy”, 
Аfghanistan.ru 29.10.2009, Ин тер нет,  http://en.afg ha ni stan.ru/doc/154.html, 
ски ну то: 09/11/2009.

44 „Дми трий Ме две дев: Не ну жно ме ша ть аф ган цам со зда ва ть соб ствен ную 
по ли ти че скую си сте му”, Аfghanistan.ru 09.11.2009, Ин тер нет,  http://www.
afg ha ni stan.ru/doc/15956.html, ски ну то: 09/11/2009.

45 Ви ди: Алек сан дар Га јић, „Три фа зе по ли тич ке игре у ка спиј ском под руч ју”, 
На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 253-280; и: Slo bo dan Jan ko vić, 
„Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. 
LIX, No. 2-3/2007, стр. 266-307.
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са рад њу раз ви ја и са др жа ва ма ко је су у раз ли чи тим ин сти-
ту ци о нал ним аран жма ни ма са НА ТО. Ве ков но су прот ста-
вља ње ан гло сак сон ских си ла и Ру си је се на ста вља и у 21. 
ве ку и на те ри то ри ји Бли ског ис то ка. Ав га ни стан је је дин-
ствен слу чај где Мо сква ло ги стич ки по ма же али и усло вља ва 
бор бе ну ми си ју са ве за ко ји је стра те шки про тив ник Ру си је. 
Да кле, у Ав га ни ста ну Мо сква са ра ђу је са Али јан сом, али им 
се ци ље ви раз ли ку ју, јер у Кре мљу за пра во же ле да кон тро-
ли шу до стиг ну ћа стра те шког про тив ни ка (или не при ја те ља) 
и иза зи ва ча за ути цај у ре ги о ну.

Ав га ни стан је го то во зва нич но кључ на ми си ја НА ТО 
пак та, што ‘па па гај ски’ по на вља ју ње го ви зва нич ни ци. Ши-
ре ње НА ТО ини ци ја ти ва и по себ но ње го во во ђе ње ми си је 
ИСАФ у Ав га ни ста ну има за циљ и про лон ги ра ње до ми на ци-
је За па да те вр ше ње при ти ска на Ру си ју, и при вред не и де мо-
граф ске ко ло се Ки ну и Ин ди ју. НА ТО, по себ но САД, до при-
но си де ста би ли за ци ји Па ки ста на, је ди не ислам ске ну кле ар не 
си ле не би ли до дао још је дан раз лог сво јој по су ста лој ми си ји 
бор бе про тив та ли ба на и очу ва ња ре жи ма Кар за и ја. Сна же-
њем при ти ска на Па ки стан, чла ни це Се вер но а тлант ског са-
ве за се на да ју од луч ни јем ути ца ју на Ин ди ју. Ко нач но, при-
су ство НА ТО у Ав га ни ста ну слу жи и оп ко ља ва њу Ира на (са 
ју га (арап ски су нит ски ре жи ми), ис то ка (Ав га ни стан) и за па-
да (Ирак)). У ва же ћем а ве ро ват но и у бу ду ћем Стра те шком 
кон цеп ту али јан се, НА ТО тре ба да спа се (За пад) од не кон-
тро ли са ног кре та ња ста нов ни штва, и кри зних жа ри шта, што 
би у очи ма кре а то ра ова квих до ку ме на та тре ба ло да оправ да 
по сто ја ње НА ТО пак та. Ав га ни стан је зе мља по ре кла ире гу-
лар них ми гра на та и ази ла на та, али и ме диј ски нај при сут ни је 
кри зно жа ри ште све та.

Ми си ја ИСАФ ни је ан ти те ро ри стич ка и у зва нич ним 
до ку мен ти ма и из ве шта ји ма Се вер но а тлант ске али јан се за 
2009, не ма по ме на о те ро ри зму већ о бор би про тив та ли ба на 
и/или уста ни ка. Ова ква ствар ност ни је по год на за за пад на 
јав на мње ња па ни за мње ње Ру си је, ко ји ма се ме диј ски на ме-
ће пред ста ва о бор би про тив те ро ри зма. Ру си ји, с дру ге стра-
не, ме диј ско по ми ња ње те ро ри зма ко ри сти ви ше у дру гим 
зе мља ма као по кри ће за уну тра шњу бор бу са му сли ман ским 
фун да мен та ли сти ма и екс тре ми сти ма ко ји се зби ља ба ве и 
те ро ри стич ким ак тив но сти ма.
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По ло жај Ав га ни ста на, зе мље без из ла за на мо ре, оте жа-
ва снаб де ва ње стра ним тру па ма. С дру ге стра не, ње гов по ло-
жај ка Ира ну, Па ки ста ну и Ин ди ји, те Ки ни и ка Цен трал ној 
Ази ји/Ру си ји чи ни ову те ри то ри ју бит ном у ге о стра те шком 
по зи ци о нар њу ре ги о нал них и ве ли ких си ла.

Чи ње ни ца да из го ди не у го ди ну, и по ред про ме не у 
Бе лој ку ћи, број аме рич ких и НА ТО тру па у Ав га ни ста ну 
ра сте, без на зна ка о вре мен ском хо ри зон ту за по вла че ње, го-
во ри до дат но о ва жно сти кон тро ле стра те шке те ри то ри је на 
ру бу Бли ског ис то ка. Ме ђу тим, стал ни по раст жр та ва ме ђу 
стра ним тру па ма; ин тен зи фи ка ци ја деј ста ва уста ни ка/Та ли-
ба на опе ра тив но и те ри то ри јал но (ви ди ма пе 2 и 3);  не у спех 
пред сед нич ких из бо ра (са мо 30 од сто иза шлих на гла са ње); 
од би ја ње ве ли ких европ ских чла ни ца (Не мач ка, Ита ли ја) да 
се укљу че у бор бе на деј ства и по ве ћа ју кон тин ген те; не по ве-
ре ње стра не вој ске и зва нич не ав ган ске ар ми је са ко јом фор-
мал но са ра ђу је; ука зу ју да је по сти за ње стра те шких ци ље ва 
кре а то ра по ли ти ке НА ТО пак та у овој зе мљи и пре ко ње, све 
не из глед ни је.

АНЕКС: Ма пе
Ма па 1

Р — Ру си ја и до ми нант на или ис кљу чи ва са рад ња са Ру си јом

Н — Аме рич ки и НА ТО са ве зни ци (Тур ска чла ни ца)

Р-Н — са рад ња са НА ТО и Ру си јом

Ок — оку па ци ја аме рич ких и НА ТО тру па
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М апа 2, Т ал иба нска/уст ани чка де јства

И звор: http://im ages.g o ogle.com/i mgres?i mgurl=http://www.e-ar i ana.com/ar-
i ana/ear i ana.nsf/33 2e90e13633691287256f75004dbf8e/4bdc357333663b4c8725763c
004f ba0f/%24F ILE/af ghan-t al iban-map09.jpg&i mgr efurl=http://www.e-ar i ana.com/
ar i ana/ear i ana.nsf/al lDocs/921D3213 A355D4978725763C005034C6%3F Ope nD oc-
ument&usg=__Kn_8YLCh1tEi0kfB_sm12I-b8 2E=&h=323&w=480&sz=61&hl=en&start
=8&um=1&tbnid=rrQFlGLknplWXM:&tbnh=87 &tbnw=129&prev=/im ages%3Fq%3Da ct-
ivity%2Bof%2Bthe%2Bt al ibans%2Bin%2BAf gh an istan%26hl%3Den%26cl ient%3Dfi r efox-
a%26rls%3Dorg.m ozi lla:enGB:o ffi cial%26sa%3DN% 26um%3D1

М апа 3, Е тни чка стру кт ура и пр ис уство Т ал иб ана.

И звор: Gi lles Do rro ns oro, “The T al iban’s Wi nning Str ategy in Af gh an istan”, Ca rn egie 
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FROM MEDITERRANEAN  
TO AFGHANISTAN

Summary

Rus sian po licy in the Mid dle east can be me a su red in cen-
tu ri es, whi le NA TO pre sen ce in de ca des. Yet, NA TO as an ex-
pres si on of the We stern do mi na tion con ti nu es Bri tish he ri ta ge in 
the re gion co un te ring Mo scow and in flu en ce of ot her big po wers. 
Afg ha ni stan be ca u se of its ge o stra te gic po si tion and pe cu li a rity 
of the hi sto ri cal mo ment is a ter ri tory of high im por tan ce for the 
con trol of Iran, Pa ki stan/In dia, Cen tral Asia/Rus sia and par ti ally 
of Chi na.. The aut hor di vi ded pa per in fo ur chap ters and con-
clu sion. First chap ter ex pla ins the pro blem of re se arch. Se cond 
chap ter pre sents hi story of NA TO po li ci es and ini ti a ti ves in the 
re gion and in re gard at the in ter na ti o nal con text. Third chap ter 
is over vi ew of NA TO ini ti a ti ves and mis si ons in the re gion with 
the emp ha sis on the ISAF mis sion in Afg ha ni stan, its pro blems 
and re a sons be hind. Fo urth chap ter de als with Rus sian – NA TO 
re la ti ons in the re gion and par ti cu larly in Afg ha ni stan.  In the fi-
nal chap ter aut hor of fers synthe tic un der stan ding of the re la ti ons 
bet we en Rus sian be ar and NA TO in the Mid dle East, the ir dif fe-
ring stra te gic aims, ge o stra te gic im por tan ce of Afg ha ni stan and 
fi nally ob stac les for NA TO to ac hi e ve the go als set by the we stern 
eli tes in this re mo te land.
Key words: NA TO, Rus sia, Afg ha ni stan, Mid dle East, Stra tegy, 

Ta li bans
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СТРА ТЕ ГИ ЈА НА ЦИ О НАЛ НЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ 

СТРА ТЕ ШКИ ДО КУ МЕНТ ДР ЖА ВЕ

Резиме

Стратегија националне безбедности представља
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По јам без бед но сти је ве о ма ком плек сан и из ра зи то сло-
жен дру штве ни фе но мен. То ком исто ри је под пој мом без бед-
но сти су се под ра зу ме ва ли ра зни са др жа ји.  Етимолошки 
по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин ске ре чи se-
cu ru tas – atis, што зна чи без бед ност, од су ство, опа сност, из-
ве сност, са мо по у зда ње, не ус та ши вост, за шти ће ност (se cu rus 
лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не ус тар шив, уве рен, ста-
лан, чврст, одан, исти нит, итд.). 

На зна че ни из раз је по слу жио као фун да мент за упо тре-
бу у те о рет ском из у ча ва њу про бле ма без бед но сти. Та ко да 
се у ен гле ском је зи ку ко ри сте два из ра за: security и safery. 
Тер мин  se cu rity се ко ри сти у сми слу „на ци о нал не без бед но-
сти” (secure – си гу ран, оси гу ра ти) – nationalsecurity, што им-
пли ци ра остваре ње и чу ва ње др жав ног на ци о нал ног ин те ре-
са, док тер мин safety озна ча ва спо соб ност де ло ва ња, ка ко не 
би до шло до не по жељ не без бед но сне си ту а ци је, или та квих 
при ли ка ко је мо гу иза зва ти без бед но сне им пли ка ци је. Да-
кле, без бед ност је ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. 
ста ње ре ла тив ног при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или 
по вре ђи ва ња прав них су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва. 1 

Да кле, без бед ност на ци о нал них др жа ва мо гла би да бу-
де оства ре на ако др жа ве сма тра ју да ни су из ло же не опа сно-
сти ма ору жа них на па да, ни би ло ка квом ме ша њу у њи хо ве 
уну тра шње  по сло ве, суб ве рзивним или де ста би ли зи ра ју ћим 
ути ца ји ма са стра не, би ло да су они по ли тич ке, еко ном ске 
или вој не при ро де.

 Без бед ност је и  те жња ка сло бо ди без прет њи. По сто-
ја ну без бед ност мо гу да до стиг ну са мо они  љу ди и гру пе ко-
ји је не ус кра ћу ју дру ги ма; безбедностсеможедостићиако
серазумевакаопроцесеманципације (Bo oth and Whe e ler).2

Ува жа ва ју ћи на уч ни при ступ, без бед ност – ин те грал на 
без бед ност се де ли на уну тар њу (ин ди ви ду ал ну и на ци о нал-
ну) и ме ђу на род ну (ре ги о нал на,  гло бал на, за јед нич ка, ко лек-
тив на и ко о пе ра тив на) без бед ност у ци љу очу ва ња без бед но-
сти а на осно ву пре по ру ка на уч не јав но сти, без бед но сне про-
це не и на ци о нал них ин те ре са др жа ве до но си се нај зна чај ни ји 
до ку мент из обла сти без бед но сти др жа ве, а то је „Стра те ги ја 

1 Ми ле тић С. По ли циј ско пра во, По ли циј ска ака де ми ја Бе о град, 1997.
2 Smith Ste ve and Baylis John, Glo ba li za tion of World Po li tics, Ox ford Press, New 

York, 2001, p. 255.
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на ци о нал не без бед но сти”. У том сми слу и Стра те ги ја на ци-
о нал не без бед но сти ре пу бли ке Ср би је пред ста вља основ ни 
до ку мент ко јим се утвр ђу ју осно ви по ли ти ке без бед но сти у 
за шти ти на ци о нал них ин те ре са ре пу бли ке Ср би је. 

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти као нај зна чај ни ји 
до ку мент има зна чај ну уло гу у про це ни  и ана ли зи без бед но-
сти у  окру же њу др жа ве. На осно ву про це не мо гу ћег угро жа-
ва ња без бед но сти у до ку мен ту се иден ти фи ку ју иза зо ви, ри-
зи ци и евен ту ал не мо гућ но сти угро жа ва ња на ци о нал не без-
бед но сти. Стра те ги ја ин тер пре ти ра на ци о нал не ин те ре се, а 
пре све га ви тал ни на ци о нал ни ин те рес, као и ци ље ве, основ-
на на че ла и еле мен те по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. На 
осно ву те ме љи тог из у ча ва ња без бед но сне си ту а ци је у ре ги-
о ну, ге о по ли ти ке и ин те ре сних сфе ра ве ли ких си ла, „Стра-
те ги ја на ци о нал не без бед но сти” пред ви ђа и од ре ђу је основ-
на на че ла функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти 
и од го вор но сти свих еле ме на та и под сти сте ма на ци о нал ног 
си сте ма без бед но сти у ци љу оства ри ва ња без бед но сти свим 
гра ђа ни ма др жа ве. Та ко ђе, стра те ги ја на ци о нал не без бед но-
сти сво ју опе ра ци о на ли за ци ју те ме љи на свим функ ци ја ма 
прав не др жа ве, спољ не по ли ти ке, ме ђу на род не са рад ње и до-
при но са ме ђу на род ној, тј. ин те грал ној без бед но сти. 

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти пред ста вља и 
основ ни до ку мент на осно ву ко јег се из ра ђу ју оста ли до ку-
мен ти у свим обла сти ма дру штве ног жи во та и функ ци о ни-
са ња ин сти ту ци ја др жа ве ра ди оства ри ва ња без бед но сти 
гра ђа на, др жа ве и дру штва. Јер, ако су без бед ни сви гра ђа ни 
без бед на је и др жа ва. Без бед ност др жа ве зна чи за шти та ње-
ног су ве ре ни те та, а без бед ност дру штва зна чи за шти ту ње-
го вог ин те гри те та. Да кле, др жа ва без су ве ре ни те та не по сто-
ји, као ни дру штво без ин те гри те та, што по твр ђу је ве ли чи ну 
и зна чај од кључ ног до ку мен та без бед но сти сва ке мо дер не 
др жа ве. Да би мо гла по че ти про це ду ра до но ше ња „Стра те ги-
је на ци о нал не без бед но сти”, др жа ва мо ра има ти де фи ни са ну 
на ци о нал ну без бед ност. 
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Дефинисањенационалнебезбедности

Тер мин национална безбедност да нас се ко ри сти за 
озна ча ва ње да ле ко ши рег пој ма од из вор ног зна че ња, јер се 
под њим под ра зу ме ва же ље но ста ње без бед но сти јед не др-
жа ве, ко је се по сти же ели ми ни са њем прет њи и ри зи ка ко ји 
до ла зе из ну тра и из ван ње. 

Да кле, на ци о нал на без бед ност је по јам са ви ше стру-
ким зна че њем. У нај оп шти јем сми слу под ра зу ме ва сло бо ду 
од стра ха, прет њи и фи зич ког на си ља над ста нов ни штвом, 
од но сно гра ђа ни ма јед не др жа ве. Ме ђу тим, на ци о нал на без-
бед ност укљу чу је и по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци-
јал не, кул тур не, иде о ло шке и нор ма тив не еле мен те, што је 
од у век оте жа ва ло ње ну пре ци зну де фи ни ци ју. У пи та њу је 
дру штве но кон стру и сан кон цепт без бед но сти јед не др жа ве, 
ко ји сти че спе ци фич но зна че ње са мо уну тар со ци јал ног кон-
тек ста у ком др жа ва ег зи сти ра.3

Па ра диг ме и ин сти ту ци о нал ни мо де ли на ци о нал не 
без бед но сти су се ме ња ли кроз исто ри ју. По сма тра на исто-
риј ски, на ци о нал на без бед ност је не раз двој но би ла по ве за на 
са др жа вом и ње ним без бед но сним сек то ром. Ме ђу тим, на-
ци о нал на без бед ност је по сте пе но за хва та ла по ли тич ку, еко-
ном ску, со ци јал ну  и кул тур ну сфе ру. Иако од бра на од спољ-
њег на па да оста је цен трал ни про блем на ци о нал не без бед-
но сти, ипак, прак са је не дво сми сле но по твр ди ла да др жа ва 
мо же би ти угро же на уну тра шњим по тре си ма, еко ном ским и 
дру штве ним по ре ме ћа ји ма, на ро чи то у за јед ни ца ма ко ји ма 
не до ста је осе ћај иден ти те та и со ци јал не ко хе зи је.4 

Од су ство ра та и вој них кон фли ка та са мо по се би не 
оси гу ра ва мир, ста бил ност и без бед ност у дру штву. Не вој ни 
из во ри, на ро чи то не ста бил ност у еко но ми ји, со ци јал ној, ху-
ма ни тар ној и еко ло шкој сфе ри, по ста ли су ве ћа опа сност по 
мир, ста бил ност и без бед ност мно гих др жа ва.5

У кон крет ном слу ча ју, тер мин националнабезбедност 
ко ри сти се за озна ча ва ње пој ма ко ји об у хва та за шти ту др жа-
ве и ста нов ни штва од свих об ли ка ору жа ног и нео ру жа ног 

3 Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра-
слар парт нер, Бе о град, 2007, стр. 40-44.

4 Avra mov, S.: BezbednostuXXIveku, Zbor nik ra do va SIM VON, Be o grad, 2001. 
str. 423.

5 UN - Doc. S/PV 3946, 31 Jan nu a ru 1992, p. 142-143.
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угро жа ва ња, као и ства ра ње по вољ них дру штве них усло ва 
за ре а ли зо ва ње на ци о нал них ин те ре са. Да би се бо ље раз у-
ме ло зна че ње ове син таг ме, по треб но је ана ли зи ра ти де фи-
ни ци је по зна тих екс пе ра та из обла сти без бед но сти, оне ко је 
се ко ри сте у те о риј ским ра до ви ма и стра те гиј ско-док три нар-
ним до ку мен ти ма у све ту. 

У ве ћи ни ових ра до ва по ла зи се од чи ње ни це да је си-
стем ски при ступ нај бит ни ји у де фи ни са њу пој ма национал
набезбедност, и при то ме се ко ри сти ар гу мен та ци ја да се 
раз вој људ ског дру штва од ви ја у по треб ним без бед но сним 
усло ви ма ко је де тер ми ни шу по ли тич ки, еко ном ски, со ци јал-
ни, мо рал ни, кул тур ни и дру ги фак то ри.

Сам по јам националнабезбедност на ла зи се у упо тре-
би од 1943. го ди не, ка да је ВалтерЛипман (Wal ter Lip man) у 
свом де лу „U.S.ForeignPolicy”пр ви пут упо ре био овај тер-
мин. По сле Дру гог свет ског ра та овај по јам је на шао ши ро ку 
при ме ну у по ли тич ком реч ни ку са вре ме них др жа ва. У том 
кон тек сту он је упо тре бља ван да озна чи уну тра шњу и спољ-
ну без бед ност др жа ве, од но сно без бед ност др жа ве у од но су 
на спољ не и уну тра шње из во ре угро же но сти. Ра ди се, да кле, 
о на ци о нал ној без бед но сти јед не др жа ве ко ја обез бе ђу је оп-
ста нак и нор мал но де ло ва ње др жа ве са свим еле мен ти ма ње-
не не за ви сно сти, те ри то ри јал не це ло ви то сти и устав ног по-
рет ка.6

По дру гим ауто ри ма, на ци о нал на без бед ност се де фи-
ни ше као „на сто ја ње на ци о нал не др жа ве да обез бе ди свим 
чла но ви ма дру штва си гур ност од угро жа вања из ван (ин-
тер вен ци је, на па ди, оку па ци је, бло ка де...) и уну тар дру штва 
(угро жа ва ње ре да и ми ра, кри ми нал и др.)”.7

Пре ма тре ћој гру пи ауто ра, под на ци о нал ном без бед-
но шћу под ра зу ме ва се за шти та и омо гу ћа ва ње не сме та ног 
функ ци о ни са ња основ них вред но сти да тог дру штва. По овој 
гру пи ауто ра, на ци о нал на без бед ност има сво ју уну тра шњу 
и ме ђу на род ну ди мен зи ју. Уну тра шња ди мен зи ја без бед но-
сти озна ча ва не сме та но функ ци о ни са ње дру штве ног, еко-
ном ског и по ли тич ког си сте ма, и очу ва ње јав ног ре да и ми ра, 

6 Јо ва но вић Б., Ча со пис  Полицијаисигурност, бр. 1-2, За греб, 1997, стр. 6. 
7 Гри золд Ан тон: Evropska varnost,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Љу бља на, 

1998., стр. 23.
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а ме ђу на род на ди мен зи ја без бед но сти под ра зу ме ва за шти ту 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та др жа ве.8

Бен ко виц и Ба кет(BenkowitzиBacket) на ци о нал ну без-
бед ност од ре ђу ју као спо соб ност др жа ве (на ци је) да сво је 
уну тра шње вред но сти за шти ти од спољ них опа сно сти.9

Националнабезбедност, пре ма Сло бо да ну Ми ле ти ћу, 
је „ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. ста ње ре ла тив-
ног при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или по вре ђи ва ња 
прав них су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва.“ Оту да, Ми ле-
тић на ве о ма при хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без-
бед ност као „ус по ста вље но, одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста-
ње у др жа ви, ко је омо гу ћа ва ефек тив ну за шти ће ност др жа ве 
и гра ђа на ко ји у њој жи ве“, еко но ми је, од бра не, обра зо ва ња, 
на уч но-ис тра жи вач ког ра да, кул ту ре, и у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. 

По ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, на ци о нал-
на без бед ност др жа ве за ви си од ње ног вој но-по ли тич ког и 
ге о стра те гиј ског по ло жа ја, ка рак те ра др жа ве и ње них дру-
штве но-по ли тич ких и еко ном ских од но са, као и од ка рак те-
ра ме ђу на род них од но са у ње ном бли жем и да љем окру же њу. 
Не ки ауто ри ме ђу на род них од но са, на ци о нал ну без бед ност 
де фи ни шу као „од су ство би ло ка квог стра ха од на па да, угро-
жа ва ња ин те ре са, или прет ње дру ге др жа ве или дру гих др-
жа ва.“10

Пре ма Ар нол ду Вол феу (Ar nold Wol fe), без бед ност 
пред ста вља од су ство прет њи усво је ним вред но сти ма, а у 
објек тив ном по гле ду, зна чи од су ство стра ха да ће те вред но-
сти би ти на пад ну те.11 

Пре ма број ним са вре ме ним ауто ри ма, на ци о нал на без-
бед но сна по ли ти ка др жа ве за ви си од вр сте и рас про стра-
ње но сти др жав них и на ци о нал них ин те ре са, те ак ту ел них 
и по тен ци јал них прет њи ко је те ин те ре се угро жа ва ју, или 
их мо гу угро зи ти. „Прет ње мо гу би ти: по ли тич ке, еко ном-
ске од свих (спољ них и уну тра шњих) про тив прав них ака та 

8 Ђор ђе вић Н.:, БезбедностиЈугославија, За греб, 1985, стр. 29.
9 Ben ko witz и Bac ket: InternationalEncyclopediaof the Social Sciences,vol.XI, 

1968. p. 40. 
10  Bo ur guin M., Leproblemedelasecuriteinternationale, Re cuil des Co urs da L̀A-

ca de mie de dri ot In ter na ti o nal, 1934. go di ne, t. 49., str. 473.
11 Smith Ste ve and Baylis John,GlobalizationofWorldPolitics, Ox ford Press, New 

York, 2001, p. 255.
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(ак тив но сти) ко ји ма се угро жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни-
тет, не за ви сност и те ри то ри јал на це ло куп ност др жа ве, рад 
др жав них ор га на, оба вља ње при вред них и дру штве них де-
лат но сти и оства ри ва ње сло бо де, пра ва и ду жно сти чо ве ка и 
гра ђа ни на“. 12 

Ме ђу тим, под на ци о нал ном без бед но сти мо же се под-
ра зу ме ва ти и објек тив но ста ње на ци је и др жа ве у ком ње-
ни ле ги тим ни ор га ни и ин сти ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не 
ме ре и ак тив но сти ра ди за шти те основ них на ци о нал них ин-
те ре са у обла сти спољ не и уну тра шње по ли ти ке,вој не, де-
мо граф ске, со ци јал не, кон фе си о нал не, еду ка тив не, еко ло шке 
и прет ње иза зва не ду го роч ним при кри ве ним де ло ва њем ре-
тро град них сна га у свим обла сти ма дру штве ног жи во та. 

Про бле ми де фи ни са ња пој ма национална безбедност 
до ла зе до пу ног из ра жа ја ка да тре ба иден ти фи ко ва ти вред-
но сти ко је мо гу би ти угро же не, и ка да тре ба де фи ни са ти ви-
тал не др жав не и на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те 
еле мен ти си сте ма на ци о нал не без бед но сти.

Ве ћи на са вре ме них ауто ра ко ји се ба ве ис тра жи ва њи ма 
на ци о нал не без бед но сти сма тра да ви тал ни дру штве ни, др-
жав ни и на ци о нал ни ин те ре си, у ства ри, чи не оп ште по тре бе 
др жа ве и ње них гра ђа на, и да про из и ла зе из оп штих вред но-
сти и ци ље ва са др жа них у уста ви ма на ци о нал них др жа ва, 
и из ре ал них мо гућ но сти и ствар не по зи ци је сва ке др жа ве у 
ме ђу на род ном од но си ма.

Као нај че шће вред но сти и оп ште ине ре се ко је тре ба да 
шти те еле мен ти си сте ма без бед но сти, на во де се обич но:  од-
бра на др жа ве и ње них гра ђа на;  очу ва ње и ин тен зи ван раз вој 
де мо кра ти је, де мо крат ских ин сти ту ци ја, про спе ри тет ног и 
сло бод ног дру штва; вла да ви на пра ва; по што ва ње људ ских и 
гра ђан ских пра ва укљу чу ју ћи и мањинскa пра ва;  пу на ин те-
гра ци ја на ци о нал не др жа ве у ме ђу на род ну за јед ни цу др жа ва 
на ре ги о нал ном и гло бал ном пла ну;  обез бе ђе ње со ци јал не и 
сва ке дру ге си гур но сти ста нов ни штва;  очу ва ње кул тур ног 
и исто риј ског иден ти те та до ми цил ног на ро да у ди ја спо ри и  
за шти та при род не сре ди не и обез бе ђе ње здра вог еко ло шког 
окру же ња.

Ова ко де фи ни са ни оп шти ин те ре си на ци о нал них др-
жа ва оства ру ју се пре ма оп ште при хва ће ним ме ђу на род ним 

12  Ми ле тић Сло бо дан: Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја Бе о град, 1997.
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стан дар ди ма и ко дек си ма. Сто га све др жа ве из ра жа ва ју од-
луч ност да свим рас по ло жи вим и до зво ље ним сред стви ма 
шти те сво је ин те ре се и ак тив но уче ству ју у из град њи и за-
шти ти уни вер зал них вред но сти ме ђу на род не за јед ни це.

Раз ли чи та ви ђе ња пој ма на ци о нал на без бед ност ука зу-
ју на ди вер гент на гле ди шта те о риј ског од ре ђе ња овог пој ма, 
али у исто вре ме пру жа ју из бор и пре глед за јед нич ких еле-
ме на та на осно ву ко јих се мо же оп ште при хва тљи во де фи ни-
са ти на ци о нал на без бед ност.

У том сми слу, под на ци о нал ном без бед но шћу мо же мо 
под ра зу ме ва ти спо соб ност др жа ве да са мо стал но или у са-
рад њи са дру гим др жа ва ма или ор га ни за ци ја ма за шти ти ви-
тал не вред но сти и ин те ре се дру штва од спољ них и уну тра-
шњих об ли ка угро жа ва ња и угро же но сти, и да ти ме обез бе ди 
оп ште усло ве за не сме та ни по ли тич ки, еко ном ски, со ци јал-
ни и кул тур ни раз вој дру штва и бла го ста ње сво јих гра ђа на.13

Недостацистратегијенационалнебезбед
ностисрбије

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би-
је ко ју је са чи ни ло Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би-
је, ана ли зи ра на је на ви ше на уч них ску по ва. Ме ђу тим, јав на 
рас пра ва овог ве о ма ва жног до ку мен та је би ла вр ло сти дљи-
во при пре мље на и ни је аде кват на озбиљ но сти и зна ча ју до-
ку мен та ко ји се до но си. И по ред на по ра ко ји су пи сци овог 
стра те шки нај ва жни јег без бед но сног до ку мен та уло жи ли, у 
стра те ги ји се уоча ва  не ра зу ме ва ње не ких пој мо ва. 

 Да кле,  у са др жа ју стра те ги је се по ми ње тер мин гло
балнабезбедност, тер мин ко ји ни је аде ква тан тер ми ну ко-
ји озна ча ва кључ ни део ме ђу на род не без бед но сти а ко ја је у 
ин ге рен ци ји УН. Пи сци на цр та ни су по јам без бед но сти раз-
ма тра ли ин тер ди сци пли нар но и ни су кон сул то ва ли од ред бе 
ме ђу на род них прав них ака та ко је ре гу ли шу област без бед-
но сти.  У по след њој де це ни ји 20. ве ка до шло је до зна чај них 
про ме на у ме ђу на род ној за јед ни ци ко је се огле да ју у не стан-
ку би по лар не по де ле све та и раз во ју ин те гра ци о них про це са. 
Про цес гло ба ли за ци је имао је за по сле ди цу мно ге де струк-

13 Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра-
слар парт нер, Бе о град, 2007, стр. 44.
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тив не по ја ве, ко је су иза зва ле ре ги о нал не и ло кал не на пе то-
сти и кон флик те. Но ви  иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но-
сти усло вље ни су све из ра же ни јим раз ли ка ма у еко ном ском 
раз во ју по је ди них др жа ва и на ро да. Са вре ме ни свет је због 
то га по стао оп те ре ћен мно гим не из ве сно сти ма, стим што је 
ње го во глав но обе леж је у обла сти без бед но сти сма ње ње опа-
сно сти од тра ди ци о нал них вој них су ко бља ва ња и ди рект ног 
кон фрон ти ра ња ве ли ких си ла, с јед не стра не, и по ја ва мно-
штва но вих не вој них иза зо ва, ри зи ка и прет њи, с дру ге стра-
не. 

Оту да, на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, а по себ но на кон 
про ме не струк ту ре и функ ци је НА ТО ко ја је усле ди ла на Ва-
шинг тон ском са ми ту 1999. го ди не, до ла зи до ре де фи ни са ња  
пој ма без бед но сти. У по ли тич ким струк ту ра ма је све ви ше  у 
оп ти ца ју но ва пој мов на син таг ма „гло бал на без бед ност“, као 
ди рект на по сле ди ца ве ли ких ге о по ли тич ких про ме на кра јем 
20. и по чет ком 21. ве ка. 

Не спор но је да про цес гло ба ли за ци је ути че на про ши-
ре ње зна че ња овог пој ма у гло бал ну без бед ност, тј. у без бед-
ност пла не те Зе мље. То је до ве ло до „кри тич не тач ке у од но-
су на ре де фи ни са ње кон цеп та без бед но сти, јер не по сто ји је-
дин ствен при ступ у де фи ни са њу гло бал не без бед но сти, ко ји 
би био уни вер за лан и при хва тљив“.14 

Об зи ром да гло бал на без бед ност не ма  упо ри ште у ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ме ђу на род ним прав ним ак ти-
ма, па  њен сми сао  мо же је ди но би ти за шти та зе мље пла не-
те од ра зних гло бал них не при ли ка, као што су зе мљо тре си, 
цу на ми, по пла ве, по жа ри, ото пља ва ња гле че ра и дру ге при-
род не ка та стро фе, као и ка та стро фе ко је мо же про у зро ко ва-
ти чо век на гло бал ном ни воу, по јам ''гло бал на без бед ност'' у 
стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти тре ба ло је за ме ни ти пој-
мом ''ин те грал на без бед ност''.15 

С дру ге стра не тер мин ''гло бал на без бед ност'' из ви ре 
из гло ба ли зма, тј. до ми на ци је јед не ве ли ке си ле на пла не ти 
и као та кав је уоп ште са на уч ног и струч ног аспек та не при-
хва тљив.

14 Авра мов, Сми ља: Без бед ност у 21. ве ку, Збор ник ра до ва СИМ БОН2001. Бе-
о град, стр. 426-429.

15 Ин те гра лан (лат. In te gra lis) це лин ски, ко ји са чи ња ва це ли ну, пот пун, це ло-
ку пан, це ло вит
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 На црт стра те ги је ана ли зи ра и оста ле вр сте ме ђу на-
род не без бед но сти, по себ но „Ре ги о нал ну без бед ност”. На-
рав но са аспек та без бед но сти Ср би је се по сма тра ре ги он, али 
са аспек та на ци о нал них ин те ре са Ср би је вр ло не при хва тљи-
во, јер  се ис ти че да су „мо гу ћи су ко би на Бал ка ну због су-
ко ба у овла да ва њу тран зит ним прав ци ма при сту па ре сур си-
ма ис точ не Евро пе и Бли ског ис то ка, као и су ко би ин те ре са 
др жа ва ко је по се ду ју ре сур се, мо гу до ве сти до по ја ва ши рих 
ре ги о нал них кри за, чи ме се отва ра мо гућ ност угро жа ва ња 
без бед но сти Ср би је.” Та про це на је ве ро ват на, али се по ста-
вља пи та ње за што без бед но сна про це на овог зна чај ног до-
ку мен та не об у хва та уло гу ал бан ског фак то ра на Бал ка ну и  
опа сно сти од да љег на сил ног екс пан зи о ни зма Ал ба на ца на 
Бал ка ну. 

 Тре ба зна ти да се ам би ци је Ал ба на ца  на Бал ка ну  не 
за вр ша ва ју  оти ма њем КиМ од Ср би је, јер они же ле и за пад-
ну Ма ке до ни ју, ко ју већ одав но на зи ва ју „ис точ но Ко со во”, 
Ју го и сток Ср би је ко ји на зи ва ју се вер но Ко со во или „Дар да-
ни ја” и де ло ве Цр не Го ре ко ји по њи хо вом сце на ри ју тре ба ју 
да са чи ња ва ју „ве ли ко Ко со во” а он да фе де рал ни или кон фе-
де рал ни од нос са Ал ба ни јом. 

 То би он да би ла те ри то ри ја од око 50 000 ква драт них 
ки ло ме та ра (ве ли чи на БиХ) са око 6,5 ми ли о на ста нов ни-
ка. Та да би ве ро ват но иза зва ли кон фликт са Грч ком у ко јој 
жи ви бли зу ми ли он Ал ба на ца, или Ср би јом. То на Бал ка ну 
пред ста вља нај ве ћи без бед но сни про блем ко ји мо же зна чај но 
угро зи ти без бед ност Ср би је, па чак иза зва ти и  Тре ћи бал-
кан ски рат, што пред ста вља мно го ве ћи без бед но сни ри зик 
по Ср би ју од овог ко ји пи ше у на цр ту „Стра те ги је на ци о нал-
не без бед но сти”. 

 Да кле, Ср би ја је од свог на стан ка под стал ном прет-
њом раз ли чи тих об ли ка при ме не си ле, ко ји с вре ме на на вре-
ме ме ња ју свој иден ти тет или об лик, али ни ка да не пре ста ју 
да де лу ју, 16 па је по треб на до дат на озбиљ ност и на уч на ком-
пе тен ци ја у из ра ди овог до ку мен та.

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти сво јим тек стом 
ни ка да не сме де ло ва ти удва рач ки би ло ко ме, осим до кра ја 

16 Ра до слав Га ћи но вић, „При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма”,Српскапо
литичкамисао, 3-4/2007, стр. 17, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007. 
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у слу жби ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са соп стве не др жа ве. 
Тај до ку мент мо ра пред ви де ти до во љан број соп стве них сна-
га без бед но сти ка ко би се успе шно мо гла при ме ни ти стра те-
ги ја од вра ћа ња и стра те ги ја уз вра ћа ња. Ме ђу тим, овај до ку-
мент про це њу је да: „У та квим усло ви ма, ме ђу на род но вој но и 
без бед но сно при су ство у ре ги о ну мо же да до при не се ста би-
ли за ци ји ста ња и спре чи на ста ја ње кон фли ка та”. Ова ква те за 
је не при хва тљи ва у „Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти'” 
јер на ци о нал ни ин те рес Ср би је ни је да се на ње ној те ри то ри-
ји го спо да ре  сна ге нпр. НА ТО пак та, већ да она сво јим сна-
га ма и си сте мом обез бе ди без бед ност сво јим гра ђа ни ма као 
и да ре спек та бил ним си сте мом од бра не бу де и га рант ми ра 
Бал ка ну, а не ве чи ти по да ник стра них тру па, че му ни ка да  у 
исто ри ји срп ски на род ни је те жио.

  У окви ру  стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, по себ-
но у по гла вљу  „Без бед ност Ре пу бли ке Ср би је” се пре те ра-
но хва ли ме ђу на род на за јед ни ца и њен до при нос  у мир ном 
ре ша ва њу кри за, за бо ра вља ју ћи да је упра во ме ђу на род на 
за јед ни ца иза зва ла кри зу на КиМ. Да нас оти ма ју ћи  10 887 
ква драт них ки ло ме та ра Ср би је на ста вља свој по ход раз град-
ње Ср би је, и под сти че на ци о нал ну пре по тент ност Ал ба на ца 
на Бал ка ну да и да ље при ме њу ју ал ба но те рор, чи ја је иде о ло-
ги ја ал ба ни зам а фор ма са вре ме ни те ро ри зам. Тач но је да је 
по ли ти ка од бра не у до ку мен ту ве о ма зна чај но по гла вље, али 
је не при хва тљи во да се у том до ку мен ту афир ми ше кон цепт 
ко о пе ра тив не без бед но сти'', јер „ко о пе ра тив на без бед ност” 
је кон цепт и си стем са рад ње и без бед но сти зе ма ља чла ни ца 
НА ТО,  што би мо гло да зна чи да се „стра те ги ја на ци о нал не 
без бед но сти” за ла же за ула зак Ср би је у НА ТО. Пи сац овог 
до ку мен та не ма за то ле га ли тет ни ти ле ги ти ми тет, не ма ни-
ко осим гра ђа на Ср би је. 

 У де фи ни са њу без бед но сно-оба ве штај ног си сте ма Ре-
пу бли ке Срби је, из о ста вље на је оба ве штај на слу жба МИП-а, 
што са аспек та на уч них про це на ме ђу на род не без бед но сти 
и прак се, пред ста вља ве ли ки про пуст по ли ти ке ко ја кре и ра 
си стем без бед но сти Ср би је, а ти ме и пи сца тек ста  стра те-
ги је на ци о нал не без бед но сти. Та ко ђе, „Са вет за на ци о нал ну 
без бед ност” мо ра има ти мно го зна чај ни ју уло гу. Он  мо ра у 
свој са став ко оп ти ра ти и ми ни стра спољ них по сло ва. Са вет 
за на ци о нал ну без бед ност као са ве то дав ни ор ган мо ра има ти 
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ре спек та бил ну на уч ну ин сти ту ци ју ко ја се ба ви про бле ма ти-
ком без бед но сти.

 „Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти” по ред оста лих, 
мо ра да пред ви ди   дру штве не, при род не  и тех нич ко-тех-
но ло шки из во ре угро жа ва ња без бед но сти, као  и  на чин от-
кла ња ња из во ра угро жа ва ња без бед но сти гра ђа на Ср би је, 
мо ра да ти од го вор и на још мно га пи та ња, као нпр. како де-
фи ни са ти по ло жај не вла ди них ор га ни за ци ја, по ло жај, ста тус 
и функ ци о ни са ње при ват них аген ци ја (да ли стран ци мо гу 
би ти вла сни ци на о ру жа нијх аген ци ја у Ср би ји) и сл. 

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти је оба ве зна да се 
на нај ди рект ни ји на чин ба ви и про бле ми ма ан ти те ро ри стич-
ког де ло ва ња си сте ма без бед но сти Ср би је.

 У овом до ку мен ту се на ви ше ме ста са мо по ми ње 
те ро ри зам, али па ке ту са ор га ни зо ва ним кри ми на лом и ко-
руп ци јом, што је са аспек та на у ке не при хва тљи во. Сва ки од 
по ме ну тих пој мо ва је, сва ка ко, про бле ми, али се они мо ра ју 
раз дво ји ти и сва ки  по себ но ана ли зи ра ти, јер су по сво јој су-
шти ни на стан ка и по сто ја ња раз ли чи ти. Њи хо вим по и сто ве-
ћи ва њем у овом до ку мен ту би се још ви ше за ма гли ли ови 
про бле ми а дру штву на не ла не про це њи ва ште та. По себ но је 
зна чај но да овај до ку мент пра вил но  де фи ни ше те ро ри зам 
и ан ти те ро ри зам, што зна чи да се  те ро ри зам мо ра по себ-
но ана ли зи ра ти са  ин тер ди сци пли нар ног аспек та и уло жи ти 
на по ре да се из угла на ци о нал них ин те ре са при хва тљи во де-
фи ни ше те ро ри зам. Јер, ако не по сто ји де фи ни ци ја не ке  по-
ја ве, она се  не мо же пре по зна ти и вр ло је оте жа но  бо ри ти се 
про тив ње. 

 Да кле, пр ви услов от по чи ња ња успе шне ан ти те ро ри-
стич ке ак тив но сти је де фи ни са ње те ро ри зма, а у про це су до-
но ше ња де фи ни ци је те ро ри зма тре ба има ти у ви ду:

- Да те ро ри ста вр ши на си ље или пре ти на си љем, да 
је не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан (animusterroran
di) и да при па да не кој ор га низаци ји, да је он по се бан 
прав ни по јам (delictumsuigeneris)

- ак ци је те ро ри ста су усме ре не ка да ле ко се жним пси-
хо ло шким пол се ди ца ма (те ро ри сти ни је ва жна са ма 
ме та на па да ко ли ко по ли тич ки од јек ак ци је)

- Те ро ри зам ни ка да не по др жа ва ве ћи на ста нов ни-
штва, а ако  кон крет ну вр сту на си ља по др жа ва ве ћи-
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на ста нов ни штва то ви ше ни је те ро ри зам већ ге ри ла 
или ма сов ни уста нак

- Зах те ви те ро ри ста ни ка да ни су ре ал ни ни ти су на 
за ко ну уте ме ље ни, они су увек плод по ли тич ких мо-
ти ва – се па ра ти зам  или пак осло ба ђа ње њи хо вих 
чла но ва из др жав них за тво ра

- Те ро ри сти сма тра ју да је пре пла ше ном чо ве ку ла ко 
на мет ну ти сво ју во љу и на тим пре ми са ма гра де сво-
ју стра те ги ју, др же ћи ста ло тен зи ју у јав ном мње њу 
јер ни ко се не бо ји оно га што је про шло већ не из ве-
сно сти ко ја до ла зи

- Те ро ри зам – тај опа сни фе но мен увек је за ко рак ис-
пред ор га на др жав не за шти те, из ме ђу оста лог и за то 
што др жав ни слу жбе ни ци раз ми шља ју о том про-
бле му са мо за вре ме рад ног вре ме на а те ро ри сти 24 
ча са, што по твр ђу ју мно ги при ме ри из про шло сти,

- Те ро ри сти се не ка да спре ма ју и го ди на ма за ак ци ју 
ко ја  не ка да тра је у ми ну ти ма

- Те ро ри сти су у пред но сти у од но су на ор га не др жав-
не за шти те. Они се спре ма ју ко ли ко тре ба, са ми би-
ра ју ме ту на па да, би ра ју вре ме на па да. На па да ју он-
да кад обич но по сти жу из не на ђе ње, на па да ју обич но 
тзв. ме ке ме те

- Је дан од нај ва жни јих а ве ро ват но  и пре суд ни еле-
мент од ко јег за ви си бу дућ ност те ро ри зма је ре ак-
ци ја дру штва а не са мо ре а го ва ње др жав них ор га на, 
већ по на ша ње јав ног мње ња. Вој ска и по ли ци ја не 
мо гу ис ко ре ни ти те ро ри зам. На жа лост, то је да нас 
не мо гу ће ура ди ти, али са мо од луч ност јав ног мње-
ња са вре ме ни те ро ри зам мо же др жа ти под кон тро-
лом

- Ве о ма је зна чај но да се у про це су од ре ђи ва ња при-
хва тљи ве де фи ни ци је те ро ри зма уочи раз ли ка из ме-
ђу те ро ри зма и  те ро ра, те ро ри зма и ди вер зант ских 
ак тив но сти, те ро ри зма и кри ми на ла, те ро ри стич ког 
ака та и ака та па то ло шких уби ца, те ро ри ста и ге рил-
ца...

- При ли ком де фи ни са ња те ро ри зма тре ба узе ти у об-
зир зна чај де фи ни ци је те ро ри зма ко ја би омо гу ћи ла 
ме ђу на род ну са рад њу као објек ти ви за ци ју пој ма, тј. 
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пре ма ком је узрок онај услов без ко јег по сле ди ца не 
би на сту пи ла (Condiciosinequanon). 

Да кле, ува жа ва ју ћи из ме ђу оста лог  на ве де не чи ње-
ни це,  мо ра се до не ти оп ште  при хва тљи ва де фи ни ци ја те-
ро ри зма и то не ка од ака дем ских де фи ни ци ја, а не ни ка ко 
ад ми ни стра тив на де фи ни ци ја или де фи ни ци ја те ро ри зма по 
на ре ђе њу.17

После де фи ни са ња те ро ри зма, мо ра се пред ви де ти  ко 
је глав ни но си лац ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти у Ср би ји? 

У са вре ме но ор га ни зо ва ним др жа ва ма по ли ци ја је глав-
ни но си лац бор бе про тив те ро ри зма, а вој ска се ан га жу је са-
мо у три слу ча ја и то: у слу ча ју та лач ких си ту а ци ја ве ли ких 
раз ме ра; у слу ча ју НКБ ак ци де на та и ка да те ро ри зам пре ра-
сте у ви ши ни во на си ља  (ма сов на ге ри ла, уста нак) 

При ли ком кре и ра ња стра те ги је за су прот ста вља ње са-
вре ме ном те ро ри зму мо ра ју се раз у ме ти тер ми ни ко ји се по-
зајм љу ју са за па да, нпр. САД, јер њи хо ва стра те ги ја пред ви-
ђа ан ти те ро ри зам (пре вен тив но де ло ва ње на сво јој те ри то ри-
ји) и про тив те ро ри зам (бор ба про тив те ро ри зма ван гра ни ца 
САД), а ма ле зе мље ако што је Ср би ја не мо гу пред ви ђа ти 
стра те ги ју про тив те ро ри зма.

По ред струч ног те ла за ру ко во ђе ње ан ти те ро ри стич-
ком  ак ци јом др жа ва,  би по  ми шље њу ауто ра овог ра да, 
тре ба ла фор ми рати  Са вет за ан ти те ро ри зам, са ста вљен од 
струч ња ка а не од  по ли ти ча ра. 

Још увек је ве ли ки  про блем, што  у Ср би ји не по сто ји 
де фи ни сан ви тал ни на ци о нал ни ин те рес, чи ју ре а ли за ци ју 
тре ба да обез бе ди  је дан све о бу хват ни ком пле мен тар ни си-
стем без бед но сти.



17 Ра до слав Га ћи но вић, ' 'Пој мов но од ре ђе ње на си ља, узро ци, вр сте и по сле-
ди це'', Политичкаревија, 2/2007, стр. 264, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2007. 
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STRATEGY OF NATIONAL DEFENSE AS A STRATEGIC 
DOCUMENT OF THE STATE

Summary

TheStrategy ofNationalDefense presents a basic docu
mentasthebasisformakingofotherdocumentsinallfieldsof
sociallifeandfunctioningofthestateinstitutions,forpurposeof
achievingsecurityof thecitizens,stateandsociety. Inorder to
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proclaimthestrategyofnationaldefense,thestateoughttohave
adefinednationaldefense.Inthissense,nationaldefenseimplies
capabilityof the state to independently, or in cooperationwith
otherstatesororganizations,protectvitalvaluesandinterestsof
thesocietyfromexternalandinternalmodelsofthreateningand
vulnerability,andinaccordwithit,toprovideforgeneralcondi
tionsforanundisturbedpolitical,economic,socialandcultural
developmentofthesocietyandthewelfareofitscitizens.Although
thepublicdebateontheDraftoftheStrategyofNationalDefense
ofSerbiahasshownthatthisimportantdocumenthasnotfulfilled
conditionsofnationalinterestsandconsequentlyitneededtobe
reanalyzedandupdated,thedocumenthasbeenadopted.
KeyWords:politics,law,security,nationaldefense,integralde

fense,strategyofnationaldefense
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* Ин сти тут за европ ске сту ди је

ГоранНиколић*

ЕКО НО МИ ЈА КАО  
ДЕЗ ИН ТЕ ГРА ТИВ НИ ИЛИ  

ИН ТЕ ГРА ТИВ НИ ФАК ТОР ДР ЖА ВЕ?

Резиме

Референтне анализе указују да су главни узроци не
станкаинастанкадржаваунововековнојисторијиуглав
номнационални, религиозни, културолошки,теда економ
скифакторимамањиутицај.Прианализиекономскихаргу
менатазаипротивсецесијекруцијалнајепроценаефеката
раздруживањаукраткомидугомроку.Сумарнаанализане
иденарукуиндепендистима;наимепоказујеседасецесија
кошта,односнодаимасасвимизвеснегубиткедоксудобици
удугомрокунеизвесништо,узинхерентнунесклоностеко
номскихактеракаризику,сугеришедајелакшемобилисати
снагеза‘’статускво’’.Наиме,великибројстудијауказуједа
јеуправоекономијабилаједанодинтегративнихчинилаца,
односнодасецесионистичкипокрети,уследантиципираних
високихтрошковазањиховерезиденте,нисууспевалиуин
дустријализованимидемократскимземљама,укојимапо
стојеразрађенимеханизмимирногрешавањаконфликтних
интереса.

Великеземљеуживајуекономскепредностизбогтога
што политички детерминисане границе одређују величину
тржишта.Акопостојислободнатрговинаиглобалнотр
жиште,чакирелативномалекултуралне,лингвистичкеи
етничкегрупемогуиматикористиодкреирањасопствених
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правнихиполитичкихјурисдикција.Усвакомслучају,исто
ријастварањаисецесијанацијадржавајеподутицајемтр
говинскогрежима.
Кључне речи: сецесија, држава, интегративни фактори,

економија,трошкови.
У ко јој мо ри еко ном ски ин те ре си опре де љу ју на ста нак 

и по себ но оп ста нак др жа ва? Да ли су кроз исто ри ју др жа-
ве на ста ја ле због при вред них ин те ре са или су кључ ни би ли 
не ки дру ги чи ни о ци и да ли се си ту а ци ја про ме ни ла да нас? 
У ко јој ме ри је еко но ми ја од го вор на за рас пад Ју го сла ви је и 
мно гих дру гих др жа ва, а у ко јој ме ри је еко но ми ја би ла чи-
ни лац на стан ка др жа ва?

Чи ни се да по сто ји скло ност да се пре це њу је зна чај еко-
но ми је и тр жи шне при вре де у на стан ку или не стан ку зе ма-
ља. На при мер, мо не тар не уни је углав ном ни су во ди ле ства-
ра њу др жа ва и нај че шће су  про па да ле (као не мач ко-аустриј-
ска, скан ди нав ска, ла тин ска мо не тар на уни ја). Ин ди ка тив но 
је да су по (Мун де ло вој) те о ри ји оп ти мал не ва лут не зо не 
нпр. се вер на фран цу ска и ју жна и цен трал на Ен гле ска оп-
ти мал на ва лут на зо на, док то ни су нпр. Бри та ни ја, САД или 
ЕУ. По ред то га, ја сно је да код зе ма ља са тр жи шном еко но-
ми јом и де мо крат ским си сте мом по сто ји да ле ко ма ње шан са 
за из би ја ње ору жа них кон фли ка та уну тар њих или са дру гим 
зе мља ма.1 

Опет, ин ди ка тив ни су на ла зи Сатyанат (2003), ко ји твр-
ди да не га тив ни шок, од но сно пад ГДП-а од 5% по ве ћа ва за 
50% мо гућ ност ци вил ног кон флик та, по себ но у африч ким 
или не де мо крат ским др жа ва ма. Ре це си ја по ве ћа ва за ско ро 
ду пло мо гућ ност ин тер ног кон флик та у др жа ви (ти пич на 
еко ном ска кри за ко шта 9% ГДП-а, нај ве ћа 20% ГДП-а).

Ет но лин гви стич ка ди вер си фи ко ва ност мо же во ди ти 
гра ђан ском ра ту ко ји ви ше уни шта ва при вре ду не го рат ни 
кон фликт са спољ ним не при ја те љем. Сту ди ја Collier-Hoeffler 
(1997) ука зу је да је ве ро ват ност гра ђан ског ра та нај ве ћа код 
зе ма ља са не ко ли ко ве ли ких и кон ку рент ских ет нич ких гру-
па (што се по твр ђу је у слу ча ју бив ше Ју го сла ви је) док је знат-

1 Пре ма чу ва ном аме рич ком исто ри ча ру ен гле ског по ре кла, По лу Ке не ди ју у 
исто ри ји је по сто гао са мо је дан рат ни су коб из ме ђу две де мо крат ске др жа ве, 
и то онај из 1898. го ди не, из ме ђу Шпа ни је и САД.
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но ма ња код вр ло хе те ро ге них и ет нич ки хо мо ге них зе ма ља 
(уз то се на гла ша ва да је нај зна чај ни ји фак тор гра ђан ског ра-
та си ро ма штво). Ово је од по себ ног зна ча ја за ста нов ни штво 
ве ћи не африч ких зе ма ља, ко га чи не мно го број не ет нич ке, 
гру пе што ства ра усло ве за не е фи ка сну др жав ну упра ву јер 
сва ка ет нич ка гру па по ку ша ва да при ву че што ви ше јав них 
ре сур са (нрп. ло ка ци ју пу те ва, же ле зни це, ин ду стриј ских по-
стро је ња итд. у „свом простору”). Индикативан је коментар 
једног угледног академика из Нигерије (земље са тридесет 
федералних јединица, израженом муслиманско-хришћанском 
религијском поделом и бројним етничким групама од којих 
три најбројније чине тек две трећине популације), који каже 
да је „борба за моћ после независности била тако исцрпљујућа 
да су друге ствари, укључујући и развој, биле занемарене”. 
Истраживањима говоре да би Нигерија имала дупло већи 
економски раст када би њена етничка хетерогеност била на 
светском просеку.2

У субсахарској Африци само половина држава има 
већинску нацију (а само Руанда има нацију који има преко 
90% популације), те зато тај регион има и највише етнички 
базираних партија (етничке странке су јаке и у Ираку, 
Кипру, Либану, док су у арапским земљама присутне партије 
племенске и партије кланова).3

У мултиетничким државама је упитно да ли губитник 
избора може мирно сачекати следеће јер мањине имају нулту 
шансу победе на следећим изборима и могу се побунити и 
војно. У сваком случају, демократија је стабилнија у земљама 
где једна етничка група чини већину.4

Анализаевропских’’случаја’’

Да ли је СФРЈ могла бити сачувана да је била 
демократска и да се привредно реформисала? Да ли је распад 
Државне заједнице Србија и Црне Гора био неминован? Да ли 

2 Yoru ba или Ki kuyu ра ни је су са мо го во ри ли слич не ди ја лек те а да нас су ет-
нич ке гру пе са за јед нич ким по ли тич ким и со ци јал ним иден ти те том.

3 У Зам би ји се фор ми ра ју ет нич ке ко а ли ци је дуж пле мен ских или је-
зич ких гру па.

4 Pr ze wor ski Adam, ’’Self-En for cing De moc racy’’, The Ox ford Hand bo ok of Po li-
ti cal Eco nomy, Ox ford Uni ver sity Press, 2008, Edi ted by Ba rry Wen gast & Do-
nald Wit man. pp. 322-324.
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је неуставно отцепљење јужне српске покрајине економски 
оправдано? Да ли је економија интегративни фактор БИХ, 
Молдавије, Украјине, Индије и бројних субсахарских држава? 

Раних осамдесетих година 20. века у београдским 
дисидентским круговима интензивиране су расправе о 
могућности демократизације земље, односно унапређења 
људских права, слободе говора, политичког удру жи ва ња. Са 
со вјет ском ‘’пе ре строј ком’’ у дру гој по ло ви ни осам де се тих, 
ови зах те ви по ста ју гла сни ји. Све че шће се по ста вља ло пи та-
ње да ли је уво ђе ње де мо крат ског си сте ма вла сти кључ за ре-
ше ње на го ми ла них по ли тич ких, на ци о нал них и еко ном ских 
про бле ма, и уоп ште за оп ста нак мул ти ет нич ке (кон)фе де ра-
тив не за јед ни це. Мно ги ин те лек ту ал ци су сма тра ли да ће 
еко ном ске ре фор ме са ли бе ра ли за ци јом, од но сно де мо кра ти-
за ци јом ‘’спа си ти’’ Ју го сла ви ју. По ла зи ло су од те зе би убр-
за на ит нте гра ци ја зе мље у ЕУ и свет ско тр жи ште, од но сно 
за ме на со ци ја ли стич ког ме ким ка пи та ли стич ким по рет ком 
мо гла да убр за еко ном ски раст и бла го ста ње свих ње них на-
ро да. На рав но, њи хо ве по став ке за сни ва ле су се и на број ним 
ре фе рент ним еко ном ским сту ди ја ма, ко је су по ка зи ва ле да 
де мо кра ти је „до но се” бр жи при вред ни раст од ал тер на тив-
них, ма ње ли бе рал них ре жи ма. 

Ипак, про је кат ре фор ми фе де рал не Вла де из 1989. је 
про пао; от пор ве ћи не ре пу блич ких ре ко вод ста ва био је су ви-
ше сна жан, док је убр зо и на сил но ре ша ва ње кон фли ка та већ 
узи ма ло пр ве жр тве. Да ли је то би ла шан са ко ја то ни је би ла? 
У не ку ру ку да. Ју го сла ви ја се ни је мо гла са чу ва ти ка др жа-
ва, евен ту ал но са мо као ла ба ви са вез, али се рат си гур но мо-
гао из бе ћи, и ње не на след ни це су  мо гле има ти ни во БДП-а 
не у по ре ди во ви ши  у од но су на да на шњи. Ов де ва ља има ти 
у ви ду да би тран зи ци о на ре це си ја би ла не из бе жна, али да 
нпр. срп ска при вред на ак тив ност не би за три го ди не па ла на 
по ло ви ну, већ би не из бе жно „при зе мље ње” (ис ку си ле су га 
баш све зе мље у тран зи ци ји) би ло мно го бла же и опо ра вак 
мно го бр жи. 

Не ма сум ње да би пу на де мо кра ти ја, ко ју за јед нич-
ка ју го сло вен ска др жа ва у ни јед ном мо мен ту свог по ста ја-
ња (1918-1991/92) ни је ис ку си ла, ба рем сво јим ме ха ни зми ма 
омо гу ћи ла не на сил но ре ша ва ње кон фли ка та и пра вље ње 
мно го број них ком про ми са. Ме ђу тим, ми шље ње је ауто ра да 
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Ју го сла ви ја, про сто, ни је мо гла оп ста ти као др жа ва у де мо-
крат ским усло ви ма, јер она ни је би ла ду го роч ни, стра те шки 
про је кат ни јед ног ју го сло вен ског на ро да, осим Ср ба, ко ји су 
је, опет, по сма тра ли на на чин (не што бла же од „про ши ре не 
Ср би је’’), ко ји ни је био по во љи оста лим на род на. 

Еко ном ски раз ло зи су би ли зна ча јан еле мент рас пра ве 
уни о ни ста и се це си о ни ста од на стан ка Ју го сла ви је (нпр. фа-
мо зна Би ћа ни ће ва „Исти на”5) па до уза вре лих рас пра ва кра-
јем осам де се тих („ко ко га ис ко ри шћа ва”) али се, ипак, мо же 
твр ди ти да су до ми нан тан ути цај на ток и рас плет кри зе има-
ли дру ги чи ни о ци (на ци о нал ни, исто риј ски, кул ту ро ло шки). 
Вр ло је ре а ли стич но прет по ста ви ти да би да је зе мља де мо-
кра ти зо ва на и при вред но деета ти зо ва на еко ном ски фак то ри 
у ве ћој ме ри под у пи ра ли ста но ви шта оних ко ји се за ла жу за 
ка кву-та кву за јед ни цу (кон фе де рал ног ти па). На и ме, ин ди ка-
тив но је да је у СФРЈ, и по ред ма лог уде ла ме ђу ре пу блич ких 
ин ве сти ци ја, че сто ло ше ко ор ди на ци је раз вој них по ли ти ка, 
ду пли ра ња ка па ци те та, не за до во ља ва ју ћег деј ства „еко но-
ми је оби ма” (због де ли мич не ис пар це ли са но сти тр жи шта), 
раз ме на из ме ђу ре пу бли ка би ла ве ћа од екс тер не и знат но 
из над по тен ци јал не раз ме не ко ју по ка зу је тзв. гра ви та ци о ни 
мо дел. Ипак, тре ба има ти на уму да је раз ме на из ме ђу фе-
де рал них је ди ни ца бив ше Ју госла ви је у про се ку би ла ма ња 
од раз ме не код со вјет ских ре пу бли ка и знат но ис под раз ме не 
нпр. не мач ких лен де ра. 

Еко но ми ста Љу бо мир Ма џар6 твр ди да су нај ва жни ју 
уло гу у раз град њи Ју го сла ви је од и гра ли не по сред ни по ли-
тич ки чи ни о ци: сил но на ра сла еко ном ска, по ли тич ка и сва-
ка дру га моћ на ни воу ре пу бли ка (па и по кра ји на); не у ме-
ре но иако не и нео че ки ва но оја ча ле ели те ко је су све ви ше 

5 По сма тра ју ћи исто ри јат Кра ље ви не Ср ба, Хва та и Сло ве на ца од но сно Ју го-
сла ви је мо гу се пра ти ти пер ма нент ни су ко ба ње них по ли тич ких и еко ном-
ских ели та око ало ка ци је јав них ре сур са (нрп. ло ци ра ње др жав них ин ве сти-
ци ја, усме ра ва ње де по зи та др жав них ба на ка, из бор по ну ђа ча код јав них на-
бав ки итд), што је био слу чај али у при кри ве ни јој фор ми у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји. У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји је дин стве но тр жи ште је, у од су ству 
ме ра ре ги о нал не по лит ке, да ва ло пред ност се ве ро за пад ним де ло ви ма та да-
шње зе мље али је срп ска ели та ко ри сти ла по ли тич ки до ми нант ну по зи ци ју 
да ути че на кре и ра ње еко ном ске по ли ти ке ко ја је ви ше ува жа ва ла при вред не 
ин те ре се, пре све га ре о на Бе о гра да. 

6 Ма џар Љ, “Еко ном ски аспек ти рас па да Ју го сла ви је”, “Филозофија и дру
штво», Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру стве ну те о ри ју, Бе о град, 1994.  
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по ста ја ла не при ко сно ве ни го спо да ри фе де рал них је ди ни ца: 
из ра ста ње по ли цен трич ног ета ти зма са на гла ше ним ауто-
ри тар ним ка рак те ри сти ка ма мо но лит ног со ци ја ли стич ког 
цен тра ли зма из ко је га је по ни као; по ла ри за ци ја дру штва по 
на ци о нал ним и ет нич ким гра ни ца ма уз ства ра ње моћ них ре-
пу блич ких (и по кра јин ских) ко а ли ци ја ко је су по ред по ли-
тич ких вр ху шки оку пља ле и део ин те ли ген ци је, го то во це лу 
упра вљач ку струк ту ру у при вре ди и нај ве ћи део рад ни штва. 
Де о ба зе мље на ви со ко ауто ном не и ви со ко ета ти зо ва не це-
ли не, те си сте мат ско про ду бљи ва ње по де ла усло вље них ра-
зним чи ни о ци ма, али увек де фи ни са них ре пу блич ким гра-
ни ца ма – по ста је основ и ме ха ни зам уве ћа ва ња свих об ли ка 
дру штве не мо ћи и пут ја ча ња ре ги о на ли зо ва них дру штве них 
ели та на ра чун остат ка дру штва. По де ле су по ста ле на чин 
ши ре ња ре пу блич ки де цен тра ли зо ва них дру штве них ели та.7 
Пре у зи ма ње кон тро ле над кључ ним еле мен ти ма еко ном ског 
по тен ци ја ла ства ра ло је ма те ри јал ну осно ву за ак тив но сти 
ко је су во ди ле про ду бљи ва њу по де ла. По ред оста лог, ла ко су 
се фи нан си ра ли по ду хва ти ко ји су у крај њем ре зул та ту под-
се ца ли пре о ста ле еле мен те оп ште ју го сло вен ске др жав не ко-
хе зи је и сна жно успо ра ва еко ном ски раст.8 

7 Пре но ше ње број них др жав них функ ци ја на ни во ре пу бли ка, нео д ме ре но 
ја ча ње ре пу блич ких по ли тич ких ин сти ту ци ја и не за др жи во ши ре ње та ко 
де цен тра ли зо ва ног др жав ног апа ра та во ди ли су не раз ре ши вим те шко ћа ма у 
ко ор ди на ци ји упра вљач ке ре гу ла ти ве, ску пом и ду бо ко не ра ци о нал ном ду-
пли ра њу функ ци ја и оп штем сма ње њу ефи ка сно сти це ло куп ног ме ха ни зма 
за усме ра ва ње при вред ног и дру штве ног раз во ја. Но, то је исто вре ме но био 
пут не слу ће ног ши ре ња про сто ра за по ли тич ку ели ту и ње не при ви ле го ва-
не са ве зни ке из дру гих дру штве них сло је ва. То је зна чи ло спек та ку лар но 
умно жа ва ње ути цај них, пре сти жних и ма те ри јал но при ви ле го ва них ви со-
ких по ли тич ких по ло жа ја, ства ра ње прет по став ки за на гло ши ре ње ин те-
ли ген ци је, убр за но мул ти пли ко ва ње про фе сор ских, уред нич ких и слич них 
ме ста, ства ра ње ве ли ких по тре ба за рад на ло кал ним исто ри ја ма, реч ни ци-
ма, је зич ким трак та ти ма. 

8  Тра ди ци о нал не ве зе, кул тур ни афи ни те ти и не ке слич но сти у при вред ној 
струк ту ри упу ћу ју на по ре ђе ње Ср би је и Грч ке, Хр ват ске и Ита ли је и Сло-
ве ни је и Аустри је. Та ко је дав не 1950. го ди не Ср би ја (без по кра ји на) би ла бо-
га ти ја зе мља од Грч ке и сво јим до хот ком по ста нов ни ку пре ва зи ла зи ла од-
го ва ра ју ћи по ка за тељ ни воа грч ке еко ном ске раз ви је но сти за 4,7%. До 1986. 
го ди не та пред ност се ви ше не го ис то пи ла, и до хо дак по ста нов ни ку за Ср-
би ју на шао се на ни воу од 62,3% грч ког per capita до хот ка. Кад се по сма тра 
Ср би ја у це ли ни, њен до хо дак по ста нов ни ку ма њи је – и то због дра стич но 
не по вољ ног ути ца ја Ко со ва – не го грч ки у по чет ној го ди ни. Ме ђу тим, ово 
не знат но по чет но за о ста ја ње (5,3%) по ве ћа ло се до 1986. го ди не на чи та вих 
43,6%.
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Због ре пу блич ких пар ти ку ла ри за ма и њи хо ве рас ту ће 
спрем но сти (и спо соб но сти) да пре у зму све ве ћи број др жав-
них пре ро га ти ва, Ју го сла ви ја је у све ве ћој ме ри по ста ја ла 
сло жен и прак тич ки не у пра вљив обје кат чи ја се ефи ка сност 
си сте мат ски сма њи ва ла. Ре пу бли ке (и по кра ји не) нај пре су 
ли ши ле Ју го сла ви ју по треб них упра вљач ких над ле жно сти 
и ме ха ни за ма, а по том су не ми нов ну ре зул ту ју ћу не е фи ка-
сност та ко оса ка ће ног ор га ни зма ко ри сти ле као ар гу мент за 
ње но да ље ин сти ту ци о нал но ого ља ва ње, за ње но по ти ски-
ва ње на са ме мар ги не ма кро е ко ном ске ре гу ла ти ве и усме ра-
ва ња све у куп ног раз во ја.9 При вред ни си стем, ко ји је из ра-
стао из јед ног ску па иде о ло шко-по ли тич ких опре де ље ња и 
пред ста вљао њи хо ву еко ном ску опе ра ци о на ли за ци ју, био је 
ду бо ко не ра ци о на лан и у ду го роч ној пер спек ти ви за си гур но 
нео др жив.10 

У рас пра ва ма ин де пен ди ста и при ста ла ца за јед нич ке 
др жа ве у Цр ној Го ри еко ном ски фак тор је, услед прак тич ног 
еко ном ског су ве ре ни те та обе др жа ве, играо ре ла тив но ма-
лу уло гу, али то не зна чи да је он био бе зна ча јан. Иако је од 
де ве де сетих до шло до зна чај ног еко ном ског уда ља ва ња две 
ре пу бли ке и ства ра ња за себ них ца рин ских, спољ но тр го вин-
ских и мо не тар но-фи скал них  си сте ма Ср би ја је и да нас убе-
дљи во нај зна чај ни ји тр го вин ски парт нер Цр не Го ре. По ред 
то га, на ми кро-ни воу је по сто ја ла жи вот на за ин те ре со ва ност 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка Цр не Го ре за оп ста нак за јед нич ке 
др жа ве због имо вин ске, по слов не и по ро дич не по ве за но сти 
као и обра зов не и здрав стве не упу ће но сти на Ср би ју. 

Тран сфе ри објек тив но ни су чи ни лац ко ји је био ар гу-
мент ни јед не стра не јер не по сто је ре ле вант ни за јед нич ки 

9  Ка ко је дав но још при ме тио Ф. А. Хајек, у дру штву у ко јем се сва пи та ња 
сво де на по ли ти ку и сва ре ше ња на ла зе у по ли тич ком ар би три ра њу, при-
род но је да мак си ми зи ра ње по ли тич ке мо ћи по ста не је ди ни, уни вер зал но 
при хва ће ни циљ. 

10  Нај јед но став ни ји и го то во три ви јал ни та кав ме ха ни зам за сно ван је на стра-
те ги ји обил ног стра ног за ду жи ва ња, јер се на глим по ве ћа ва њем рас по ло жи-
вих ин ве сти ци о них сред ства, јед на ко им пре сив но по ве ћа ва и сто па ра ста. 
Но, та ко при вре ме но по ве ћа на сто па ра ста мо же се одр жа ти са мо до тле док 
се, за хва љу ју ћи при ли ву стра них кре ди та, ин ве сти ци је за др жа ва ју да ле ко 
из над свог при ме ре ног, ду го роч но одр жи вог ни воа. Суд њи дан до ла зи кад 
при лив пре сах не и кад се при вре да на ђе у оба ве зи да сер ви си ра прет ход но 
ко ри шће не кре ди те. Ме ђу за ви сност сто па ра ста, мо гућ ност убр за ва ња ра ста 
по це ну по то њих ус по ра ва ња и не за до ва ња, ство ри ла је број не вар ке и по-
губ не илу зи је о ефи ка сно сти со ци ја ли стич ких си сте ма. 
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фон до ви ни ти бит ни ји ути цај јед не при вре де на дру гу, иако 
је не спор но и да су се ти фак то ри ко ри сти ли у по ли тич ким 
раз ра чу на ва њи ма по ли тич ких ели та у обе ре пу бли ке. Олак-
ша ва ју ћи еле мент за ''су ве ре ни сте'' био је то да су две при-
вре де би ле већ одво је не, па то не би  до не ло не ке но ве тро-
шко ве (као што је нпр. уво ђе ње но ве ва лу те). С дру ге стра не, 
за раз ли ку од ве ћи не се це си о ни стич ких по кре та, где ме ђу 
ре зи ден ти ма да те те ри то ри јал не је ди ни це ни је би ло оштре 
по де ље но сти, у Цр ној Го ри је тај фак тор мо гао да има и сво је 
еко ном ске ре пер ку си је у сми слу по ве ћа не уну тра шње по ла-
ри за ци је, од но сно не из ве сно сти ко ја, сва ка ко,  ни је фак тор 
при вла че ња ка пи та ла и по ве ре ња у еко ном ску по ли ти ку.        

Због дис кре пант ног од но са две при вре де, еко ном ски 
мо ти ви у слу ча ју Ср би је су да ле ко ма ње из ра же ни, али у ве-
ћој ''је ди ни ци'' до ми нант ни део по ли тич ке ели те из дру гих 
раз ло га, пре све га на ци о нал них и исто риј ских, по др жа вао 
оп ста нак за јед нич ке др жа ве (као и ве ћи део опо зи ци је Цр не 
Го ре), иако су по је ди не по ли тич ке сна ге упра во на еко ном-
ском фак то ру (ин си сти ра ју ћи да по сто је ћа не фук ци о нал на 
др жа ва оте жа ва ре фор ме) ''гра ди ле'' свој зах тев за спо ра зум-
ним уки да њем заједнице Ср би је и Цр не Го ре. По ред то га, 
пар ти је ко је су се за ла га ле за за јед нич ку др жа ву ин си сти ра-
ле су и на то ме да би уки да ње заједнице Ср би је и Цр не Го ре 
ус по ри ло европ ске ин те гра ци је зе мље. Ма да не тре ба пот це-
њи ва ти еко ном ске фак то ре ко ји су би ли по кре тач ки мо ти ви 
по је ди них гла са ча не ре фе рен ду му у Цр ној Го ри, еко но ми ја, 
ко ја ни је би ла би тан фак тор ни при на ста на ку за јед нич ке др-
жа ве Ју жних Сло ве на 1918, по све му су де ћи ни је ни од лу чи-
ла суд би ну др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре. 

Ка да је у пи та њу јед но стра но про гла ше на не за ви сност 
ју жне срп ске по кра ји не еко ном ски мо тив, сва ка ко, ни је био 
ме ђу во де ћим. Ал бан ци су хте ли по што по то сво ју др жа ву, а 
Ср би ја је хте ла да са чу ва те ри то ри ју и по ред то га што је то 
пу но ко шта ло, има ју ћи у ви ду зна чај не тран сфе ре ка Ко сме-
ту то ком це лог пе ри о да по сле успе шног Пр вог бал кан ског ра-
та. Да кле, ко ли ко еко но ми ја мо же да бу де ире ле ван тан фак-
тор по ка зу је при мер Ко сме та. Ал бан ци су од Ју го сла ви је и 
Ср би је до би ја ли зна чај на сред ства из фон до ва фе де ра ци је, и 
стал но раз ми шља о от це пље њу, док је, с дру ге стра не, Бе о-
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град хтео, и  по ред ве ли ких еко ном ских тро шко ва, да за др жи 
ту те ри то ри ју. 

По ку ша ји у БИХ, где ни јед на од три кон сти ту тив не 
ет нич ке за јед ни це не ма ап со лут ну ве ћи ну, за ства ра њем је-
дин стве не и ефи ка сне еко ном ске по ли ти ке да ју огра ни че не 
до ме те. По след њих ско ро де це ни ју и по  број не ме ре ме ђу на-
род них, али и до ма ћих вла сти у БИХ по ве ћа ва ле су еко ном-
ску ин те гри са ност оба ен ти те та као и по ве за но сти кан то на у 
окви ру фе де ра ци је БИХ, али је она и да ље да ле ко ма ња не-
го што је то ка рак те и ри стич но за су ве ре не зе мље. За јед нич-
ка мо не тар на власт (сим бо ли зо ва на кроз Цен трал ну бан ку 
и кон вер ти бил ну мар ку, ко ја је у си сте му ва лут ног од бо ра, 
што зна чи ире вер зи бил но ве за на за евро ко ји сло ви као ве о ма 
по у здан но вац), ин ди рект но опо ре зи ва ње (за ко је се цен тра ла 
на ла зи у Ба ња Лу ци) и ца рин ска по ли ти ка по ве ћа ла је ин те-
гри са ност зе мље. Али је ни во по стиг ну тог је дин ства ма њи 
од оног у ЕУ, ко ја је са вез др жа ва а не др жа ва (нпр, ЕУ, фак-
тич ки, не ма је дин стве ну фи скал ну по ли ти ку, али има раз ви-
је ну ре ги о нал ну и аграр ну по ли ти ку, ко ја је, до ми нант но, на 
ни воу ен ти те та и кан то на у БИХ). 

Ка да је у пи та њу Ма ке до ни ја (пре ма по пи су из 2003 
пр ве две на ци о нал не гру пе чи не 64%, од но сно 25% по пу ла-
ци је), исто риј ски спо ра зум две на ци о нал не за јед ни це пред-
ви део је де цен тра ли за ци ју зе мље и пре у сме ра ва ње знат ни-
јег де ла јав не по тро шње на ло кал ни ни во што би тре бао да 
де ли мич но за до во љи ин те ре се ма ње на ци о нал не гру пе. У 
обе ове др жа ве по сто ји да ле ко ма њи број и обим еко ном ских 
тран сак ци ја из ме ђу пред у зе ћа чи ји су вла сни ци при пад ни-
ци раз ли чи тих на ро да од про се ка зе мље. Основ ни еко ном ски 
ин ди ка то ри БиХ по ка зу ју сла бост еко но ми је те зе мље и по-
ред обил не ме ђу на род не по мо ћи, што је и ре зул тат по ли тич-
ке по де ле зе мље на ен ти те те и кан то не.11

Ка да је у пи та њу рас пад СССР-а по гре шна је те за да је 
ње гов рас пад при ро дан и да је био не ми но ван. На и ме, зе мља 
ко ја има стра те шко на о ру жа ње ко је је ре ал на прет ња це лој 
пла не ти и до ми нант ну на ци ју ко ја је за ин те ре со а ва на за ста-
тус кво у фе де ра ци ји или чак и за фор мал ну уни та ри за ци ју 
зе мље (за чим је би ло зах те ва и пла но ва у вре ме Бре жње ва) 

11 Ge o graphy and the eco nomy: in ter de pen den ce and autarchy, Bo ris Ti hi, 
Di a lo gue, 3/2004, pp. 107-123.
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мо же се рас па сти са мо од лу ком ње ног по ли тич ког ру ко вод-
ства (ба рем док је мо гућ ност ну кле ар не од ма зде увер љи ва). 
Да кле, до рас па да СССР-а до шло је од лу ком Ру са, од но сно 
по је ди них Ру са, и та ко  не што ни ЦИА не ко ли ко го ди на пре 
то га ни је мо гла ни да прет по ста ви.  

Ка да су у пи та њу зе мље на след ни це еко ном ски фак-
тор је де фи ни тив но играо вр ло зна чај ну уло гу у ди со лу ци-
ји Мол да ви је, јер је бо га ти ре ги он Тран сњи три ја, где, гру бо, 
по тре ћи ну по пу ла ци је чи не Укра јин ци, Ру си и Мол дав ци 
(али Ру си или ста нов ни што са ру ским као ма тер њим је зи ком 
кон тро ли ше прак тич не це ло ку пан при вред ни, по ли тич ки и 
кул тур ни жи вот те ри то ри је), има ет нич ку (сло вен ску) ба зу 
и ин ду стриј ске ре сур се ис точ ног по ја са зе мље да из ве де се-
це си ју (у скла ду са еле мен ти ма Collier-Hoeffler Model of Civil 
War Onset).12  

Дез ин те гра ци ја Гру зи је, та ко ђе, се мо же де ли мич но об-
ја сни ти еко ном ским чи ни о ци ма. Са до ла ском ре жи ма Гам-
са кур ди је сна жно је обо ре на еко ном ска ак тив ност у зе мљи, 
по себ но у Ју жној Осе ти ји (ко ја је има ла 30% до 40% ни жи 
ГДП по ста нов ни ку од про се ка зе мље). По ред то га, ра то ви 
у Аб ха зи ји и Ју жној Осе ти ји се мо гу у зна чај ној ме ри об ја-
сни ти и ет нич ком фрак ци о на ли за ци јом у овим ре ги о ни ма, 
што је ство ри ло ба зу, од но сно кри тич ну ма су за по ди за ње 
по бу не (по др шка Мо скве је, на рав но, би ла од кру ци јал не ва-
жно сти).13

 У сва ком слу ча ју, при тре ти ра њу еко ном ског фак то ра 
као де тер ми нан те дез ин те гра ци је зе мље тре ба на гла си ти да 
по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу африч ких др жа ва и по је ди-
них зе ма ља ис точ не Евро пе. Пре све га, у ис точ ној Евро пи 
сте пен хе те о ро ге но сти је мно го ма њи, чак и у зе мља ма са 
нај хе те ро ге ни јом ет нич ком струк ту ром. Са дру ге стра не, чи-
ни се да је код ових зе ма ља, као и код не ких дру гих зе ма ља 
бив шег СССР, ет нич ка хе те ро ге ност, од но сно њен не га ти ван 
ути цај на при вред ни раз вој, по себ но до ла зи ла до из ра жа-
ја услед ње не ‘’ин сти ту ци о нал не по твр ђе но сти’’ кроз раз не 

12 Un der stan ding Ci vil War - Evi den ce and Analysis, Vo lu me 2: Euro pe, Cen tral 
Asia, and Ot her Re gi ons, 2005, Edi ted by Paul Col li er & Nic ho las Sam ba nis, 
World Bank, Was hin gotn DC, pp. 1-34.

13 Un der stan ding Ci vil War - Evi den ce and Analysis, Vo lu me 2: Euro pe, Cen tral 
Asia, and Ot her Re gi ons, 2005, Edi ted by Paul Col li er & Nic ho las Sam ba nis, 
World Bank, Was hin gotn DC, pp. 274-275.
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об ли ке ауто ном них ста ту са, од но сно фе де рал них је ди ни ца, 
што је прак тич но оне мо гу ћа ва ло кре и ра ње кон зи стент не и 
ефи ка сне еко ном ске и раз вој не по ли ти ке и до во ди ло до  из-
ра же не ри гид но сти у кре та њу фак то ра про из вод ње из ме ђу 
фе де рал них је ди ни ца и ства ра ло мо гућ ност се це си о ни стич-
ких зах те ва.

Анализанеевропских’’случаја’’

Број на еко ном ска ис тра жи ва ња,14 ко ја на ци о нал ну хе-
те ро ге ност ви де као је дан од нај зна чај них фак то ра сла бог 
раз во ја Афри ке, ука зу ју на зна чај озбиљ ног тре ти ра ња овог 
пи та ња ге не рал но. На и ме, ста нов ни штво ве ћи не африч ких 
зе ма ља чи не мно го број не ет нич ке гру пе што је ле гат европ-
ског ко ло ни ја ли зма ко ји је пред крај де вет на е стог ве ка кре-
и рао на ци о нал не гра ни це у скла ду са ко ло ни за тор ским ин-
те ре си ма не узи ма ју ћи у об зир по тре бу да на ци о нал не за-
јед ни це жи ве у истим др жа ва ма. Да нас ово ства ра усло ве 
за не е фи ка сну др жав ну упра ву јер сва ка ет нич ка гру па по-
ку ша ва да при ву че што ви ше јав них ре сур са (нрп. ло ка ци ју 
пу те ва, же ле зни це, ин ду стриј ских по стро је ња итд. у ‘’свом 
про сто ру’’) и ства ра стал ну прет њу оп стан ку мно гих од ових 
др жа ва (Ни ге ри ја, Ети о пи ја, Су дан, Ке ни ја...). Ве ли ки број 
не раз ви је них африч ких зе ма ља ме ђу др жа ва ма са нај ве ћом 
ет нич ком ди вер си фи ко ва но шћу у све ту, сва ка ко, ука зу је на 
ко ре ли са ност ова два ин ди ка то ра (по себ но из ра же на на ци-
о нал на ди вер си фи ко ва ност је код Тан за ни је, Уган де, За и ра, 
Ка ме ру на, Ни ге ри је, Ке ни је).  

За ни мљив је и при мер ке ниј ске по пу ла ци је са око 40 
ет нич ких гру па од ко јих пет нај број ни јих чи ни бли зу 70% 
ста нов ни штва. По што сва ка од ових гру па до ми ни ра у од ре-
ђе ном ре ги о ну зе мље ре зул тат је сна жно по ла ри зо ва на по ли-
тич ка сце на где на пред сед нич ким из бо ри ма сва ки кан ди дат 
до би ја огром ну ве ћи ну гла со ва у свом ре ги о ну и ми ни ма лан 
број у дру гим под руч ји ма. 

Да кле, еко ном ски чи ни лац је вр ло ва жан еле мент ин те-
гра ци је и дез ин те гра ци је ових др жа ва и че сто је на ци о нал на 
хе те ро ге ност ба ри је ра еко ном ском ра сту.
14 Easterly and Le vi ne, Afri ca’s Growth Tra gedy’, Mil les and Scott, Mac ro e co no-

mics - Un der stan ding of We alth of Na ti ons, John Wil ley and Sons inc, NY, 2002.



ГоранНиколић ЕКОНОМИЈАКАО...

222

Дез ин те гра ци ја Со ло мон ских остр ва (на ко ји ма се го-
во ри 70 ло кал них је зи ка) би ла је ини ци ра на азиј ском фи-
на сиј ском кри зом 1997-98, ка да су остр ва за ви сна од из во за 
при род них ре сур са у азиј ске зе мље осе ти ла сна жан уда ра 
кри зе због па да из во зних при хо да. Про грам сма њи ва ња бу-
џет ских рас хо да до вео је до по бу не етнич ких ли де ра с Gua-
dalacanala, ко ји су оп ту жи ли на се ље ни ке са остр ва Ма ла и та 
да им узи ма ју рад на ме ста. По том су Malaitan по ли ти ча ри 
фор ми ра ли по ли тич ко-вој ни по крет и из вр ши ли др жав ни 
удар. Спо ра зу мом из Townsvillea 2000. ле ги ти ми зи ра на и ин-
сти ту ти о на ли зо ва на ет нич ка по де ла зе мље, од но сно да та је 
ве ли ка ауто но ми ја про вин ци ја ма, ко је су ус по ста ви ле ви ско 
ни во еко о ном ске са мо стал но сти. Не у спех мир нов ног про це-
са у по бољ ша њу при вред не си ту а ци је до вео је до об на вља ња 
кон фли ка та и по ред то га што су на остр ва до шле аустра лиј-
ске и но во зе ладнске вој не тру пе.15  

Фак тич ка фор ма ли за ли за ци ја ет нич ке дез ин те гра ца је 
за де си ла је и Ети о пи ју, зе мљу ко ја је го ди на ма би ла на пу-
ту ‘’ам ха ри за ци је’’.16 На и ме, Ethiopian Peoples Revolutionarz 
Democratic Front – EPRDF (ко а ли ци ја  ет но-на ци о на ли стич-
ких пар ти ја) по сле укла ња на дик та то ра Дерг-а 1991 (ко ји је 
1974 сур шио, ца ра Ха и ле Се лас ија), во ђен Ме лес Зенаијем, 
ра ди кал но је ре фор ми сао ети оп ски по ли тич ки сис стем, та-
ко што је уни тар на др жа ва учи ње на аси ме трич но фе де рал-
ном, на ет нич кој ба зи, са 9 јед ни ни ца и два фе де рал на гра-
да. Ме лесу се за ме ра да је по де лио ети оп ско дру штво да би 
лак ше вла дао. Не ма сум ње да је на ме ра вла сти би ла и да се 
др жа ва учи ни про спе ри тет ни јом и де мо кра тич ни јом, ме ђу-
тим, и по ред, прак тич но, кон ти ну и ра ног еко ном ског ра ста 
по след њих де це ни ју, по сто ји бо ја зан да ет нич ки де фи ни са-
на др жа ва и де ли мич но то та ли тар на власт ни је сма њи ла мо-
гућ ност уну тра шњих ет нич ких кон флик та. На и ме, ет нич ка 
фе де ра ли за ци ја ни је спре чи ла огром не не спо ра зу ме не го је 
по ве ћа ла ком пе ти ци ју из ме ђу ет нич ких гру па за зе мљу, при-
род не ре сур се, ад мин стра тив не гра ни це, сред ства др жав ног 

15 So lo mon Islands fa ces eco no mic and so cial dis in te gra tion. http://www.
wsws.org/articles/2001/mar2001/solo-m29.shtml

16 Et hi o pia: et hnic fe de ra lism and its di scon tents, Afri ca Re port N°153 – 
4 Sep tem ber 2009, In ter na ti o nal cri sis gro up, Po sted in Sep tem ber 7th, 
2009, by Edi tor in Cur rent News.
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бу џе та, ино стра ну по моћ у хра ни. За не ка да во де ћу на ци ју, 
са да дру гу по број но сти са не што пре ко че твр ти ном по пу-
ла ци је, Ам ха ре, ет нич ка фе де ра ли за ци ја уни шти ла је ја ку 
функ ци о а нал ну др жа ву. За нај број ни ју ет ни ку гру пу, Оро мо 
(око тре ћи не ста нов ни штва), фе де ра ли за ци ја је ар ти фи ци-
јел на. По ред то га, стал не су при ту жбе да бо га ти ре сур си на 
те ри то ри ји Оро мо фе де рал не је ди ни це (ка фа, аграр ни про-
и и зво ди, сто ка, во да) иду ка фе де рел ној вла ди. Се љал ци су 
не за до вољ ни при ну дом вла сти да по вре ме но ра де јав не по-
сло ве бес плат но, а Оро мо ели та из мне шта њем Адис Абе бе 
из њи хо ве про вин ци је.  

Ка да је у пи та њу Су дан, Ју жни Су дан ће одр жа ти 2011 
ре фе рен дум на ко ме ће се, по све му су де ћи, тај хри шћен ско 
ани ми стич ки део зе мље от це пи ти од ислам ског „се ве ра”. И 
ов де је еко но ми ја вр ло бит на. Не дав но је ме ђу на род на ар би-
тра жа до не ла од лу ку да је дан део спор не про вин ци је са на ли-
зи шти ма наф те при пад не „се ве ру”, али је уте ха за „југ” да ће 
спор на про вин ци ја Абyеи 2011. одр жа ти ре фе рен дум на ко ме 
ће се, ско ро из ве сно, при дру жи ти ју гу. Ин те ре сант но је да је 
Кар тум спре чио по ку шај „ју га” да пре 2011. из да соп стве ну 
на ци о нал ну ва лу ту. 

По бу на на ис то ку Кон га 1964-66, би ла је мо ти ви са на, 
пре све га, бо га тим ми не рал ним ре сур си ма то га де ла зе мље, 
чи ме се ору жа ни уста нак и фи нан си рао (слич но је би ло са 
по бу на ма у Ка тан ги и Ју жном Ка са иу 1960-63). Уста нак је 
био по др жан ве ли ком „ба зом” до ми ни ра но мо од стра не ет-
нич ких гру па Ба ку су и Ба те те ла.17

По бу на у Аце ху 1999. би ла је узро ко ва на и вр ло ве ли-
ком ре сур си ма нај за пад ни је про вин ци је Ин до не зи је (наф та 
и гас), што омо гу ћи ло фи нан си ра ње ра та. По ред то га, Ацех 
је не ка да био сул та нат и пре Су кар та је ужи вао ста утс спе-
ци јал ног ре ги о на шти је са ре ла тив но ве ли ким при ли ви ма 
од ди ја спо ре по ве ћа ло шан су за раз ви ја ње се па ра ти стич ког 
по кре та.18 

17 Un der stan ding Ci vil War - Evi den ce and Analysis, Vo lu me 1: Afri ca, 2005, Edi-
ted by Paul Col li er & Nic ho las Sam ba nis, World Bank, Was hin gotn DC, p. 70.  

18 Un der stan ding Ci vil War - Evi den ce and Analysis, Vo lu me 2: Euro pe, Cen tral 
Asia, and Ot her Re gi ons, 2005, Edi ted by Paul Col li er & Nic ho las Sam ba nis, 
World Bank, Was hin gotn DC, p. 36. 
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По на ша ње Ин ди је, ка да је у пи та њу уну тра шња ин те-
гри са ност и спољ на без бед ност зе мље, ве ро ват но је по уч но 
за сва ку зе мљу, ко ја има по тен ци јал не се па ра ти стич ке по-
кре те. На и ме, Њу Дел хи је сна жно по ве ћао сво ју вој ну моћ, 
по себ но раз ви ја ју ћи ну кле ар но, од ско ро и под мор нич ки но-
ше но, оруж је. По ред то га, ова зе мље има ја ке без бе до но сне 
слу жбе, а ли су ипак осло нац ње не це ло ви то сти „цен трал ни 
Хин ди те ри то ри јал ни по јас”, до ми нант на хин ду и стич ка ре-
ли ги ја (иако је тре нут но Сик пре ми јер, а ка тол ки ња ли дер 
вла да ју ће стран ке) и хи ља ду го ди шња др жав ност. На рав но, 
брз еко ном ски у раст по след ње ско ро две де ка де ни је без зна-
ча ја у одр жа ва њу ста бил но сти и це ло ви то сти зе мље.19 

Значајекономскогфактора

Ве ћи на ре фе рент них сту ди ја по ка зу је да су глав ни 
узро ци не стан ка и на стан ка др жа ва у но во ве ков ној исто ри-
ји углав ном на ци о нал ни (ет но-лин гви стички), ре ли ги о зни, 
кул ту ро ло шки. Ово ни ка ко не зна чи да тре ба за не ма ри ти 
еко ном ски фак тор, иако он ни је био основ ни по вод ве ћи не 
се це си о ни стич ких по кре та по сле Дру гог свет ског ра та.

Еко но ми ја де фи ни тив но игра бит ну уло гу код очу ва-
ња не ких сло же них др жа ва као што су Ка на да (где кве беч ки 
се па ра ти сти гу бе по ли тич ку сна гу услед еко ном ских успе ха 
зе мља, али су оне мо гу ће ни и но ви јом од лу ком устав ног су да 
Ка на де да је се це си ја не у став на) или Швај цар ској и Бел ги-
ји (иако бо га ти ја Флан дри ја има за мер ке на со ци јал не тран-
сфе ре, ко ји се пре ли ва ју си ро ма шни јој Ва ло ни ји). Ка да је у 
пи та њу ЕУ она ни је др жа ва у пра вом сми слу, она је, исти-
на, сна жна еко ном ска ин те гра ци ја али иде ја евро пеј ства ни-
је ја ча од на ци о нал них иде о ло ги ја др жа ва чла ни ца (што је 
јед на од кру ци јал них усло ва за по ста нак др жа ве). Про це си 
ет нич ке хо мо ге ни за ци је и ма јо ри за ци је од стра не до ми нант-
них ет нич ких гру па мо гу би ти и сна жан фак тор уну тра шње 
еко ном ске ин те гра ци је тих др жа ва: нпр. „ам ха ри за ци ја” Ети-
о пи је, „во ло фи за ци ја” Се не ге ла „ур ди за ци ја” Па ки ста на. Те-
шко да је еко но ми ја фак тор ин те гра ци је у Ира ку. Чи ни са да 
бор ба око кон тро ле при хо да од нафт них по стро је ња упра во 

19 http://pa ki stan kak hu da ha f iz.wor dpress.com/2009/09/05/in dia-on-so vi et-
union%E2%80%99s-path-of- dis in te gra tion/
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пот пи ру је на ци о нал но-вер ске су ко бе (нпр. зах те ви за ши ро-
ком ауто но ми јом шит ски до ми нант не, наф том бо га те обла-
сти у ју жном Ира ку). При су тан је, до брим де лом еко ном ски 
усло вљен, про блем у од но си ма ве ћин ског на ро да Бу ми пу тре 
са Ки не зи ма и Ин ду си ма у, при вред но успе шној, Ма ле зи ји. 

При ана ли зи еко ном ских ар гу ме на та за и про тив се це-
си је кру ци јал на је про це на ефе ка та раз дру жи ва ња у крат ком 
и ду гом ро ку, тј. да ли ће тро шко ви би ти ве ћи од ду го роч них 
до би та ка. Ре ле вант не сту ди је по ка зу ју да је нај ва жни ји еко-
ном ски раз лог за се це си ју про блем „тран сфе ра”, тј. си ту а ци ја 
ка да си ро ма шни ји ре ги о ни тра же от це пље ње да би из бе гли 
‘’ис ко ри шћа ва ње’’ (нпр. Ис точ ни Ти мор, Кве бек, Кор зи ка, 
Бан гла деш), или, што је ре ђе, да раз ви је ни је те ри то ри је ин-
си сти ра ју на раз два ја њу да би из бе гле ко нтри бу ци је си ро ма-
шни ји ма (при ме ри бал тич ких ре пу бли ка, Ка тан ге, Би а фре, 
Пен џа ба, па и Че шке). Фак то ри се це си је мо гу би ти и же ља за 
кон тро лом је зич ког под руч ја (бо љи су рад ни учин ци ако се 
ко ри сти ма тер њи је зик) као и кон тро ли ими гра ци је на соп-
стве ној те ри то ри ји (ра ди ин те гра ци је до се ље ни ка у ма тич но 
дру штво). 

Бит но је на гла си ти да мно ге ве ли ке др жа ве има ју де-
ло ве те ри то ри ја ко ји те шко мо гу би ти еко ном ски пот пу но 
ин те гри са ни али рет ко ко ме па да на па мет да до во ди у пи та-
ње це ло ви тост др жав не те ри то ри је. С дру ге стра не, Аустро-
Угар ска је би ла еко ном ски ин те гри са на али то, сва ка ко, ни је 
био фак тор ње ног одр жа ња (иако је било, на рав но не у спе-
шних, ини ци ја ти ва у ме ђу рат ном пе ри о ду за чвр шћим еко-
ном ским по ве зи ва ње про сто ра бив ше ду нав ске мо нар хи је). 
Ин ди ка ти ван је и при мер Ис точ ног Па ки ста на, ко ји је био 
и еко ном ски екс пло а ти сан и по ли тич ки дис кри ми ни сан и 
где су ет но лин гви стич ки фак тор, али и по моћ Ин ди је, би ли 
кључ ни фак то ри за оса мо ста ље ње да на шњег Бан гла де ша (и 
по ред ре ли гиј ске по ве за но сти са За пад ним Па ки ста ном).

Оно што не иде на ру ку се це си о ни сти ма су тран сак-
ци о ни тро шко ви раз дру жи ва ња као што су по де ла ду га и 
имо ви не, ре ор га ни за ци ја ад ми ни стра ци је, до дат ни фи скал-
ни тро шко ви (ако се си ро ма шни ји ре ги он от це пљу је). По ред 
то га, ве о ма су ва жни, и на њим ин си сти ра стра на ко ја се бо-
ри за „ста тус кво”, по ве ћа ни тро шко ви за кре ди то ре услед 
не си гур но сти, мо гу ћи од лив ка пи та ла, еми гра ци ја, сма ње ње 
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тр го ви не. Та ко ђе, вр ло мо гу ћа по ла ри за ци ја по сле се це си је 
би оте жа ла бу ду ће еко ном ске од но се (не-ко о пе ра ци ја, ко ја 
за ви си и од ве ли чи не „остат ка др жа ве”, је вр ло ве ро ват на). 

„Оста так” Ка на де је ин си сти рао да до бри од но си ни су узе-
ти као да ти (чак и пре ми јер им пли цит но то твр дио), док је 
Кве бек на гла ша вао да ће све оста ти исто, јер је то у ин те ре су 
остат ка Ка на де. 

Мо гућ ност кон флик та до дат но сла би ар гу мен та ци ју 
ин де пен ди ста, по себ но узи ма ју ћи у об зир да су од 37 се це-
си о ни стич ких по кре та по сле Дру гог свет ског ра та са мо 12 
би ли мир ни. Ва ља има ти у ви ду и мо гућ ност ино стра них 
упли та ња, ко је се де си ло у ско ро тре ћи ни ана ла зи ра них се-
це си о ни стич ких про је ка та (док нпр. у Кве бе ку ни је би ло 
бит ни јег ‘’ме ша ња’’ и по ред Де Го ло вог „Жи вео сло бод ни 
Кве бек” и Клин то но вог по зи ва за је дин стве ну Ка на ду). Је дан 
од „од брам бе них” ар гу ме на та ин де пен ди ста је да гло ба ли за-
ци ја чи ни но во на ста ле др жа ве ма ње ра њи ве на „еко ном ски 
шок” по сле рас па да јер по сто је ће уну тар-др жав не при вред не 
ве зе има ју ма њи ре ла тив ни зна чај а у из гле ду је и да се оне и 
на ста ве по сле се па ра ци је, што дру га стра на у у пред-се це си-
о ној фа зи „зна” да не ги ра. 

Су мар на ана ли за ипак не иде на ру ку ин де пен ди сти-
ма. Она на и ме по ка зу је се да се це си ја ко шта, од но сно да има 
са свим из ве сне гу бит ке док су до би ци у ду гом ро ку не из-
ве сни што, уз ин хе рент ну не скло ност еко ном ских ак те ра ка 
ри зи ку,20 су ге ри ше да је лак ше мо би ли са ти сна ге за „сту тус 
кво”. Иако еко ном ски успех Син га пу ра, ко ји је, прак тич но, 
ег зам плар, слу жи као све тао при мер ин де пен ди сти ма у све-
ту, ве ли ки број сту ди ја ука зу је да је упра во еко но ми ја би ла 
је дан од ин те гра тив них чи ни ла ца, од но сно да се це си о ни-
стич ки по кре ти, услед ан ти ци пи ра них ви со ких тро шко ва за 
њи хо ве ре зи ден те, ни су успе ва ли у ин ду стри ја ли зо ва ним и 
де мо крат ским зе мља ма, у ко ји ма по сто је раз ра ђе ни ме ха ни-
зми мир ног ре ша ва ња кон фликт них ин те ре са (нпр. слу ча је ви 
Кве бе ка, Шкот ске итд.). 

20 По ред то га, еко ном ски ак те ри ви ше пон де ри шу по тен ци јал не гу бит-
ке не го до бит ке (чу вен је при мер где би са мо тре ћи на ис пи та ни ка 
при хва ти ла ба ца ње нов чи ћа за ду пли ра ње су ме, иако је ве ро ват но ћа 
50%), да кле ни су скло ни ха зар ду.
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У сту ди ји Alesin-Spolaroe-Wacziarg (2005) ука зу је се да 
ве ли ке зе мље ужи ва ју еко ном ске пред но сти због то га што 
по ли тич ки де тер ми ни са не гра ни це од ре ђу ју ве ли чи ну тр-
жи шта. Ако по сто ји сло бод на тр го ви на и гло бал но тр жи ште, 
чак и ре ла тив но ма ле кул ту рал не, лин гви стич ке и ет нич ке 
гру пе мо гу има ти ко ри сти од кре и ра ња соп стве них прав них 
и по ли тич ких ју рис дик ци ја. У сва ком слу ча ју, исто ри ја ства-
ра ња и се це си ја на ци ја-др жа ва је под ути ца јем тр го вин ског 
ре жи ма.21 По ла зи се од те зе да је број др жа ва под ути ца јем 
тр го вин ског ре жи ма. По ред тр го вин ског ре жи ма и хе те ро-
ге но сти још два фак то ра ути чу на фор ми ра ње др жа ва: де-
мо кра ти за ци ја и ми ли тар ни кон флик ти. По ли бе рал ној иде-
о ло ги ји 19. ве ка др жа ва је, под усло вом сло бод не тр го ви не, 
мо ра ла има ти од ре ђе ну ве ли чи ну да би оп ста ла. По сто ја ње 
Бел ги је, Пор ту га ла и бал канских др жа ва сма тра но је „гре-
шком”, ма да су на ци о нал ни по кре ти по че ли да бу ја ју у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка.22 С дру ге стра не, ти пи чан при мер др жа ва 
ко је су на ста ле под сна жним деј ством еко ном ског фак то ра су 
Ита ли ја и Не мач ка (да би се из бе гао про тек ци о ни зам ма лих 
др жа ва), али, на рав но, и због лин гви стич ке  и кул ту ро ло шке 
бли ско сти. По Би змар ку, Не мач ка, ко ја је од 1834 по сто ја-
ла као ца рин ска уни ја, је ује ди ње на угљем и че ли ком (као 
и ЕУ 1951). Су мар но, ар хи тек те европ ских на ци ја у 19. ве ку 
су има ли у ви ду ко ри сти еко ном ских уни ја и тро шко ве кул-
тур не хе те ро ге но сти. Да кле, из ме ђу 1870. и 1915. има мо два 
раз ли чи та прав ца, је дан ка ства ра њу цар ста ва ра ди ши ре ња 
тр жи шта и дру ги, као по ку шај ства ра ња др жа ва због ја ча ња 
на ци о нал них по кре та. 

Лин гви стич ке, кул ту ро ло шке и ет нич ке за јед ни це ма-
ње ће осе ћа ти по тре бу за  от це пље њем од ма тич не зе мље у 
за јед нич ком ЕУ тр жи шту (исто ва жи и за Кве бек у НАФ-
ТИ).23  Ка ко еко ном ска гло ба ли за ци ја бу де ја ча ла то ће чи ни-

21 Al ber to Ale si na, En ri co Spo la o re, Ro main Wac zi arg, Eco no mic In te gra tion and 
Po li ti cal Dis in te gra ti onhttp, Wor king Pa pers 6163, Cam brid ge 1997, ://ide as.re-
pec.org/a/aea/aec rev/v90y2000i5p1276-1296.html

22  Ка да је Чех или По љак, као млад рад ник, на ла зио се бе дис кри ми ни са ним у 
ин ду стриј ској Бо хе ми ји, он је по стај ло скло ни ји мо би ли за ци ји по ет нич кој 
ли ни ји.  Ja mes Fe a ron, ’’Et hnic Mo bi li za tion and Et hnic Vi o len ce’’, The Ox ford 
Hand bo ok of Po li ti cal Eco nomy, Ox ford Uni ver sity Press, 2008. Edi ted by Ba rry 
Wen gast & Do nald Wit man, pp. 852-868.

23 Al ber to Ale si na, En ri co Spo la o re, Ro main Wac zi arg, Eco no mic In te gra tion and 
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ти се па ра ти стич ке по кре те жи вљим.  Кон цепт ве ли ких др-
жа ва ће би ти под при ти ском ре ги о нал них се па ра ти стич ких 
по кре та од о здо и су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја од о зго.24 
Сна жан раст бро ја др жа ва од 1950 до 1995. је под ути ца јем 
де ко ло ни за ци је и рас па да СССР-а и по ве зан је са ра стом тр-
го вин ске отво ре но сти у све ту (број др жа ва 1914. био је 59, 
1920. 69, 1950. 89, 1995. го ди не 182 др жа ве). 

Ита ли јан ски се вер и Ба ден-Ви тем берг и Ба вар ска, прак-
тич но, кон стант но тра же де цен тра ли за ци ју по ре за, али су 
пре гла са ни од ве ћи не ко ја хо ће ста тус кво. Али ре ги о  нали са 
кре ди бил ним се це си о ни стич ким прет ња ма (у Шпа ни ји или 
Бел ги ји) мо гу ус пе ти у по ре ској ауто но ми ји.25 Да кле, фе де-
рал не зе мље мо гу да ти спе ци јал на пра ва не ким ре ги о ни ма, 
као Ка на да Кве бе ку или Ин ди ја не ким сво јим др жа ва ма.26

На осно ву из не тих при ме ра мо гу се схва ти ти до дат не 
те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју кре а то ре еко ном ске по ли ти-
ке у овим зе мља ма, и оне де ли мич но мо гу да об ја сне њи хо ве 
сла бе при вред не пер фор ман се. Ја сно је да не до вољ на ин те-
гри са ност де ло ва те ри то ри је од но сно по пу ла ци је (услед сна-
жних ет нич ких ан то го ни за ма) ства ра усло ве за пер ма нен тан 
кон фликт (нпр. око јав них до ба ра, по ред оста лог) и са мим 
тим ма ње ефи ка сну ало ка ци ју ре сур са, али је, са дру ге стра-
не, чи ње ни ца и да ве ћин ска гру па без ја сно де фи ни са них ме-
ха ни за ма за шти те ма њин ске гру пе (кроз де цен тра ли за ци ју, 
ауто но ми за ци ју, фе де ра ли за ци ју итд.) мо же да цр пи еко ном-
ске пред но сти због ма јо ри за ци је код до но ше ња по ли тич ких 
и  при вред них од лу ка, са ме ло ка ци је пре сто ни це ко ја је нај-
че шће у ет нич кој сре ди ни ве ћин ске гру пе (по сто је и из у зе-
ци као нпр. у Зим баб веу), до ми нант ног ста ту са кул тур них 
вред но сти ве ћин ског на ро да  ко је има ју ути цај и на би знис 
итд. Тре ба има ти у ви ду да ин сти ту ци о нал ни аран жма ни 
ко ји под ра зу ме ва ју зна ча јан сте пен де цен тра ли за ци је, од но-

Po li ti cal Dis in te gra ti onhttp, Wor king Pa pers 6163, Cam brid ge 1997, ://ide as.re-
pec.org/a/aea/aec rev/v90y2000i5p1276-1296.html, p. 278.

24 Al ber to Ale si na, En ri co Spo la o re, Ro main Wac zi arg, Eco no mic In te gra tion and 
Po li ti cal Dis in te gra ti onhttp, Wor king Pa pers 6163, Cam brid ge 1997, ://ide as.re-
pec.org/a/aea/aec rev/v90y2000i5p1276-1296.html, p. 29.

25 Jo nat han Ro den, ’’Fe de ra slim’’, The Ox ford Hand bo ok of Po li ti cal Eco nomy, Ox-
ford Uni ver sity Press, 2008. Edi ted by Ba rry Wen gast & Do nald Wit man, p. 366.

26 Do nald Wit man, ’’In tro duc tion’’, The Ox ford Hand bo ok of Po li ti cal Eco nomy, 
Ox ford Uni ver sity Press, 2008. Edi ted by Ba rry Wen gast & Do nald Wit man, p. 
21.
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сно ауто но ми је, мо гу би ти фак тор ре лак са ци је по ли тич ких 
ани мо зи те та и ства ра ња усло ва за мир но ре ша ва ње кон фли-
ка та. По зи тив на при вред на ис ку ства ет нич ки хе то ро ге них 
и ин сти ту ци о нал но сло же них зе ма ља (фе де ра ци је), као што 
су Бел ги ја, Швај цар ска и Ка на да, где је еко но ми ја ве ро ват но 
во де ћи ко хе зи ни фак тор, по ка зу ју да је је дин стве на еко ном-
ска од но сно фи нан сиј ска, раз вој на, ре ги о нал на и со ци јал на 
по ли ти ка мо гу ћа ако по сто је одр жи ве де мо крат ске ин сти ту-
ци је. Пре но ше ње кри тич ног се та над ле жно сти на цен трал не 
ор га не, ко ор ди на ци ја еко ном ских ме ра као и свест о за јед-
нич ким ин те ре си ма код на ци о нал них гру па, од но сно фе де-
рал них је ди ни ца, пут је за пре ва зи ла же ње те шко ћа ко је при-
вре ди, од но сно еко ном ској по ли ти ци мно гих др жа ва ства ра 
ет нич ка хе те ро ге ност и са мим тих се це си о ни стич ки ри зик. 
На кра ју ин ди ка тив но је ре ла тив но ма ли број зе ма ља ко је 
су се мир но дез ин те гри са ле, као Бел ги ја од Хо лан ди је 1830, 
Нор ве шка од Швед ске 1905, рас пад СССР-а 1991, раз два ја ње 
Че хо сло вач ке 1993, рас пад СЦГ 2006. Ин те ре сат но је да се од 
Пр вог свет ског ра та са мо јед на зе мља (у по лу ко ло ни јал ном 
ста ту су) до бро вољ но од ре кла сво је ауто ном но сти и при са је-
ди ни ла се дру гој зе мљи, ра ди се о при па ја њу Њу фан лен да 
Ка на ди 1949. Бри тан ски исто ри чар Најл Фер гу сон је про у-
ча ва ју ћи узро ке уста на ка у 20. ве ку за кљу чио да су са мо три 
фак то ра омо гу ћи ла ма ње или ви ше пред ви ди во вре ме и ме-
сто из би ја ња су ко ба: ет нич ка дез ин те гра ци ја, екс трем на еко-
ном ска кри за и опа да ње им пе ри ја. Сва три фак то ра су при-
сут на и да нас (по себ но је из ра же на еко ном ска кри за). Ду же 
тра ја ње кри зе про ду би ће јаз ме ђу нај од го вор ни јим пар ти ја ма 
за суд би ну др жа ва, еко но ми је и де мо крат ских ин сти ту ци ја 
и оја ча ти по ли тич ки екс тре ми зам и гра ђан ске по де ле, али је 
не из ве сно да ће то до ве сти до но вих дез ин те гра ци ја.
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GoranNikolic

ECONOMY AS A DESINTEGRATING OR  
INTERGRATING FACTOR OF THE STATE?

.Summary

Alotofstudiesshowsthatmaincausesofstatedisintegra
tionorintegrationinhistoryinpasttwocenturieswerebasicly
nacional,religiousandculturalbutalsoeconomicfactorhadan
influence.Crucial factor foranalizing economicarguments for
andagaintssecessioncrucialfactorisestimationofsessesionef
fectsinshortandlongtime.Sumaryanalyseisn’tpositiveforin
dependists;studyshowsthatsecessionhasis’sowncosts,while
benefitsareunpredictable.Havinginmindaninherentuniclina
tionofeconomicacterstorisk,itiseasiertomobiliseforcesfor
‘’stutusqvo’’.Alotofstudiesshowsthateconomywasintegrati
vefactor,thatis,secessionactions,becauseofanticipitatedhigh
costsforit’sresidents,hadnotsuccessin‘’high’’industrialized
anddemocraticcountries,wheretraditionalmechanismsofpea
cufullresolvingofconflictareimplemented.

Largecountriesenjoyeconomicbenefits,becausepolitical
boundaries determine the size of themarket.Under free trade
andglobalmarketsevenrelativelysmallcultural,linguisticoret
hnicgroupscanbenefitfromformingsmall,homogeneouspoliti
caljurisdictions.Historyofnationstatecreationsandsecessions
isinfluencedbythetraderegime.
Key words: secession, country, integration factors, economy,

costs.
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* Фа кул тет ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и Ви со ка стру ков на шко ла за про па-
ган ду и од но се са јав но шћу

НенадПерић*

ПРО МЕ НЕ ПО ЛИ ТИЧ КОГ МАР КЕТИНГА 
- КО МУ НИ ЦИ РА ЊА, ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И 

ЊИ ХОВ УТИ ЦА ЈА НА ДРУ ШТВО

Ре зи ме

Рад се ба ви тран сфор ма ци јом по ли тич ког мар ке тин
га, спе ци фич но ко му ни ци ра ња – ње го вих по јав них об ли ка и 
су штин ских фор ми, про ме не иде о ло шких реч ни ка и ге не рал
ног ути ца ја на бро ја ног на дру штво. По ли тич ко ко му ни ци
ра ње ви ше не пред ста вља са мо раз ме ну ин фор ма ци ја, по
ру ка, иде ја и ста во ва у тро у глу властме ди јијав но мње ње, 
од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, но ви на ра и 
гра ђа на, већ раз ме ну вред но сти ко је су штин ски не мо ра ју 
би ти ду го трај не за би ло ко ји чи ни лац овог тро у гла. У том 
сми слу, иде о ло ги ја је де ли мич но из гу би ла на сна зи и ути ца
ју, иако се и да ље све срд но при ме њу је и те жи про ши ре њу, 
по сво јој су шти ни. Но се ћа иде о ло ги ја ко ја се фор ми ра је сте 
гло бал нокон зу ме ри стич ка иде о ло ги ја и ре флек ту је се као 
„ме ка на си ла”, ко ја, као и оста ле по сто је ће иде о ло ги је, све 
ви ше по ку ша ја да се на мет не кроз ру ди мен ти ра но ви зу ел но 
пред ста вља ње, а све ма ње кроз до не дав но ко ри шће не фор ме 
по ли тич ког и оп штег ко му ни ци ра ња.
Кључ не ре чи: по ли тич ко ко му ни ци ра ње, ауди то ри јум, иде ја, 

ви зу ел но, по јед но ста вљи ва ње, од но си са јав но
шћу, гло ба ли зам, кон зу ме ри зам.
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Увод

По ли тич ко ко му ни ци ра ње по сто ји од ка да је вла сти и 
по ли ти ке и у осно ви је свих функ ци ја по ли тич ког си сте ма: 
од по ли тич ке со ци ја ли за ци је, ар ти ку ла ци је и агре га ци је ин-
те ре са раз ли чи тих дру штве них ску по ва, раз ре ша ва ња дру-
штве них кон фли ка та, до утвр ђи ва ња, про ме не и про во ђе ња 
прав них пра ви ла, при до би ја ња при ста ли ца за од ре ђе не по-
ли тич ке иде је, њи хо ве со ци јал не но си те ље и сл. По ли тич ко 
ко му ни ци ра ње је, нај кра ће ре че но, раз ме на раз ли чи тих са-
др жа ја у обла сти по ли тич ких ак тив но сти.

У ери све оп ште и све при сут не ко му ни ка ци је по ли тич-
ко ко му ни ци ра ње, ко је је од у век игра ло зна чај ну уло гу у це-
ло куп ном ин фор ма тив но-ко му ни ка циј ском про сто ру, до жи-
вља ва зна чај ну тран сфор ма ци ју. Та про ме на се мо же ис пра-
ти ти кроз не ко ли ко основ них стру ја ко је ће рад ана ли зи ра ти. 
Глав ни вид тран сфор ма ци је је сте об лик ути ца ја по ли тич ког 
мар ке тин га и ко му ни ци ра ња, ка ко крат ко роч ног, та ко и ду-
го роч ног. По ли тич ко ко му ни ци ра ње је, у ве ћи ни слу ча је ва, 
на пу сти ло отво ре не про па ганд но-иде о ло шке фор ме, те по-
ку ша ва суп тил ни јим ме то да ма да оства ри сво је ци ље ве ко-
ји се, у ова квој кон сте ла ци ји пре мо гу оства ри ва ти у ши рим 
вре мен ским окви ри ма.

Окви ри по ли тич ког ко му ни ци ра ња
По ли тич ки мар ке тинг је из не дрио, из ме ђу оста лог, по-

ли тич ко ко му ни ци ра ње, об лик ко ји се, у осно ви на сла ња на 
те о ри је и стан дар де оп штег ко му ни ци ра ња. Али, услед сво је 
про мен љи ве дру штве не при ме не, тер мин се по ка зао те шким 
за де фи ни са ње. Кроз пред ста вља ње ви ше де фи ни ци ја по ку-
ша ће се мар ки ра ње окви ра по ли тич ког ко му ни ци ра ња.

R. Denton и  G. Woodward по ли тич ко ко му ни ци ра ње де-
фи ни шу као “јав ну рас пра ву о од ре ђи ва њу из во ра јав но сти 
(при хо ди), слу жбе ни ауто ри тет (ко ме су да та овла шће ња да 
на пра ви ле гал не, за ко но дав не и из вр шне од лу ке) и слу жбе-
не санк ци је (што др жа ва на гра ђу је или ка жња ва)“ (Denton, 
Woodward 1990: 14). Као оп ште ка ра кре ти сти ке по ли тич ке 
ко му ни ка ци је ауто ри на во де: крат ко трај но усмје ра ва ње, ко-
му ни ка ци ја те ме ље на на ци ље ви ма, ва жност ма сов них ме-
ди ја и ори јен ти са ност по ли ти ке на јав ност.
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То ма Ђор ђе вић у књи зи Ко му ни ка ци ја и власт пи ше 
“да је по ли тич ка ко му ни ка ци ја не раз двој на ком по нен та сва-
ког од ме ха ни за ма по ли тич ког си сте ма, а вла сти, што зна чи 
да се и са ма мо де ли ра у сен ци по ли тич ке вла сти и до ми на-
ци је јед не кла се над дру гим кла са ма, гру па ма или слој ним 
струк ту ра ма“ (Ђор ђе вић 1989: 15).

Раз ра ђу ју ћи ко му ни ка циј ски слој у струк ту ри по ли-
тич ког про це са, аутор ис ти че да «по ли тич ка ко му ни ка ци ја 
као јед на од ди мен зи ја по ли тич ког про це са, а са мим тим и 
по лу ге вла сти, оста је зна чај на ин стан ца гло ма зног ме ха ни зма  
ко јим се ху ма ни зу је сва ки јав ни акт су ко бља ва ња кла сно-ан-
та го ни стич ки су о че них гру па, груп них су бје ка та. С аспек та 
ко му ни ка циј ског чи на, пре ма др Т. Ђор ђе ви ћу, “по ли тич ку 
ко му ни ка ци ју  чи ни чи та ва мре жа чи но ва ко му ни ка тив ног 
су о ча ва ња и су ко бља ва ња су бје ка та по ли тич ке прак се, ко ји 
се пу тем сво је ко му ни ка тив не  ве зе објек ти ви зи ра ју у соп-
стве ном су бјек ти ви те ту“ (Ђор ђе вић 1989: 31).

Пре ла зи мо на овом ра ду бли же де фи ни ци је ко је ма ло 
ши ре опи су ју са вре ме но по ли тич ко ко му ни ци ра ње.

У По ли тич ком мар ке тин гу др Зо ран Сла ву је вић на во-
ди да “по ли тич ко ко му ни ци ра ње чи не про це си раз ме не раз-
ли чи тих по ли тич ких са др жа ја у тро у глу: власт-ме ди ји-јав но 
мње ње, од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, но ви-
на ра и гра ђа на. Оно пред ста вља нај оп шти ји по јам јер об у-
хва та све ви до ве ко му ни ци ра ња без об зи ра на об лик вла сти 
и дру штве не и по ли тич ке усло ве у ко ји ма се од ви ја про цес 
раз ме не по ли тич ких са др жа ја, без об зи ра на об ли ке у ко ји ма 
се по ја вљу ју са др жа ји и сред ства ко ја се том при го дом ко ри-
сте“ (Сла ву је вић 1999: 9).

Аутор, да ље на во ди да по ли тич ко ко му ни ци ра ње има 
нај ма ње три функ ци је:

Пр ва функ ци ја по ли тич ког ин фор ми са ња од но си се на 
раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких су бје-
ка та, од но сно пред ста вља из вје шћа о ак ту ел ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма, ак тив но сти ма и осо ба ма, из ра жа ва ње по ли тич-
ких ин те ре са, ста во ва и уве ре ња раз ли чи тих ак те ра по ли-
тич ког жи во та. Ова функ ци ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња је-
сте прет по став ка дру ге две ње го ве функ ци је - раз у ме ва ња 
по ли тич ког си сте ма и ње го вог функ ци о ни са ња (еду ка ци је) 
и оси гу ра ва ња по др шке си сте му и ле ги тим ним по ли тич ким 
су бјек ти ма.
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Дру га функ ци ја је по ли тич ка еду ка ци ја и со ци ја ли за-
ци ја - под у ча ва ње љу ди ра зним по ли тич ким зна њи ма, нео-
п ход ним ра ди њи хо вог укљу чи ва ња у по ли тич ки жи вот, те 
зна њи ма о струк ту ри по ли тич ког си сте ма, од но сно о уло га ма 
по ли тич ких ин сти ту ци ја и на чи ну њи хо вог функ ци о ни са ња, 
о ле ги тим ним по ли тич ким ак те ри ма, о пра ви ли ма “по ли-
тич ке игре“, о мо гућ но сти ма по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на 
итд.

И тре ћа функ ци ју по ли тич ког ко му ни ци ра ња је по ли-
тич ко уве ра ва ње од но сно по ли тич ка пер су а зив на де лат ност 
– фор ми ра ње, учвр шћи ва ње, про мје на и сл. ста во ва љу ди о 
по ли тич ким до га ђа ји ма и ак те ри ма и на во ђе ње љу ди да уче-
ству ју у по ли тич ком жи во ту. У окви ру ове функ ци је ре а ли-
зу ју се по ли тич ка про па ган да, по ли тич ки мар ке тинг, по ли-
тич ко огла ша ва ње, од но си с јав но шћу и срод не ак тив но сти. 
(Сла ву је вић 1999: 9-10)

Про фе сор ко му ни ка ци ја на Уни вер зи те ту у Се вер ној 
Ка ро ли ни, Mur ray Ja cob Edel man, схва та по ли тич ко ко му ни-
ци ра ње као спек такл, те као све сну или под све сну кон струк-
ци ју при ка за (ima gea), про бле ма и су прот ста вља ња. Пре ма 
ње му, спек такл је “не пре ки ну то из ве шта ва ње о но во сти ма, 
стал но кон стру и са ње и ре кон стру и са ње дру штве них про-
бле ма, кри за, не при ја те ља и во ђа и ти ме ства ра ње уза стоп ног 
ни за прет њи и на да“ (Едел ман 2003: 9). Ова де фи ни ци ја нас 
ди рект но упу ћу је на по зна ту те зу да је по ли тич ко ко му ни ци-
ра ње у САД до брим де лом за сно ва но на ста њу кон стант ног 
стра ха (од те ро ри зма, сред ста ва ма сов ног уни ште ња, ја сних 
или не ја сних кри за и прет њи...).

У ве зи с на ве де ним Франц Врег ис ти че “да по ли тич ку 
ко му ни ка ци ју по са др жа ју де ли мо на до ми нант ни дис курс 
вла да ју ће ели те и под ре ђе ни дис курс ма њин ских гру па. Вла-
да ју ћи си сте ми уво де раз ли чи те об ли ке иде о ло шке до ми на-
ци је на раз ли чи тим ме ха ни зми ма суб ор ди на ци је, иде о ло-
шке пре си је и нор ма тив не ре пре си је (ка зне не и дру штве не 
санк ци је). Ни је дан ни дру ги дис курс да нас не упо тре бља ва 
ви ше кла сич не мо де ле по ли тич ке про па ган де ко ји су би ли 
ефи ка сни у ор га ни стич ким или функ ци о на ли стич ким дру-
штве ним си сте ми ма, од но сно у хер ме тич ким то та ли тар ним 
уре ђе њи ма“ (Vreg 1990: 30). 
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По што су ко му ни ка циј ски си сте ми,  ис ти че да ље Врег, 
“део дру штве них про це са, по ли тич ко ко му ни ци ра ње тре ба 
ана ли зи ра ти и са гле да ти у све тлу оп штих со ци јал них, еко-
ном ских и по ли тич ких про це са. У ства ри, ко му ни ко ло зи ти-
ме аде кват но опре де љу ју функ ци је ма сов них ме ди ја: 

- има нент не ме диј ске функ ци је, 
- со ци јал не функ ци је и 
- функ ци је чо ве ко вих дру штве них де лат но сти-по ли-

тич ке, еко ном ске, кул тур не, на уч не и обра зов не“ 
(Vreg 1990: 30). 

 Од на бро ја них, по ли тич ки усме ре них, и до не кле кру-
тих де фи ни ци ја по при лич но је дру га чи ја про фе со ра Brian 
McNa ir са Уни вер зи те та у Стир лин гу са ко јом се аутор тек-
ста умно го сла же. Он је зна чај но по јед но ста вио сво ју де фи-
ни ци ју, те ука зу је да се по ли тич ко ко му ни ци ра ње од но си на 
“свр сис ход ну ко му ни ка ци ју у по ли ти ци“ (McNa ir 2003: 12).  
То укљу чу је: 

- све об ли ке ко му ни ка ци је ко ји ма се слу же по ли ти ча-
ри и дру ги по ли тич ки ак те ри у свр ху оства ри ва ња 
спе ци фич них ци ље ва;

- ко му ни ка ци ју ко ју пре ма не ким ак те ри ма усмје ра ва-
ју не по ли ти ча ри, као што су би ра чи и но вин ски ко-
лум ни сти;

- ко му ни ка ци ја о тим ак те ри ма и њи хо вим ак тив но-
сти ма ка ква се про на ла зи у из ве шта ји ма, увод ни ци-
ма и дру гим об ли ци ма ме диј ске рас пра ве о по ли ти-
ци.

Украт ко, McNa ir-овом де фи ни ци јом об у хва ћен је “сав 
по ли тич ки дис курс“. Под по ли тич ком ко му ни ка ци јом он не 
ми сли “са мо  на вер бал не и пи са не ис ка зе, не го и на ви зу ел-
на сред ства озна ча ва ња као што су одје ћа, шмин ка, фри зу ра 
и ди зајн ло го ти па, тј. све еле мен те ко му ни ка ци је за ко је се 
мо же ре ћи да чи не по ли тич ки имиџ или иден ти тет.“ (McNa ir 
2003: 12).  

Осно ве функ ци о ни са ња мо дер не по ли тич ке 
ко му ни ка ци је

Јед на од оп штих ка рак те ри сти ка по ли тич ке ко му ни ка-
ци је је сте ње на ори јен ти са ност ка јав но сти. По ли тич ки ко-
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му ни ка то ри тра же прак тич не и тре нут не ре зул та те. Њи хов 
успех обич но за ви си од при ла го ђа ва ња про ла зној при ро ди 
јав ног ми шље ња и не стал ној па жњи ма сов них ме ди ја. Услед 
то га умет ност ком про ми са, на гла ша ва ња, не на гла ша ва ња, 
по јед но ста вљи ва ња, усме ра ва ња и об ма њи ва ња су са став ни 
део про це са по ли тич ког ко му ни ци ра ња, јер не ма сум ње да 
по ли ти ка ну ди мо гућ ност за за до во ље ње нај ни жих људ ских 
по тре ба.

Да нас ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју је дан од те мељ 
про у ча ва ња по ли ти ке. “Го во ри, но вин ске кон фе рен ци је, мол-
бе за по др шку, оправ да ва ње кон тро верз них од лу ка, ука зу ју 
на при сут ност би ра ча – пу бли ке због ко је се та кво не што и 
ра ди. Уз по моћ про ду же не ру ке ма сов них ме ди ја те по ру ке 
до ла зе до ве ћег де ла јав но сти”. (Den ton, Wo od ward 1990:10)

По ли тич ко из ве шта ва ње је по све ће но – у те о ри ји, ако 
ни је увек у прак си – уло зи “пса чу ва ра“ над оним јав ним ак-
тив но сти ма и де лат но сти ма. “Је ди на си гур ност је сло бо да 
ме ди ја“, ре као је Tho mas Jef fer son. Ова уло га је очи та и у ве-
ли кој је ме ри нео спор ни циљ по ли тич ких ме ди ја у Аме ри ци 
и, осим то га, нор ма устав но за шти ће не не за ви сно сти ме ди ја.

Ма сов ни ме ди ји функ ци о ни шу  и у јед ном дру гом ва-
жном об ли ку, об ли ку ко ји ме ња од нос “ре пор тер – су бјект”. 
Но ви на ри су не рет ко у мо гућ но сти да во де, а не да са мо сле-
де  ток не ке (раз от кри ве не) по ли тич ке при че. 

С тим у све зи Eve rett Ro gers и Ja mes De a ring су пре по-
зна ли три аген де – днев на ре да (Ro gers, De a ring: 1997) 

- ме диј ски днев ни ре до ви (ме диј ска аген да), 
- јав ни при о ри те ти (јав на аген да) и 
- при о ри те ти по ли ти ке (по ли тич ка аген да). 
Овај кон цепт је у на ред ној де це ни ји про ши рио J. Wat-

son за кор по ра тив ну аген ду, чи ме је те о ри ја о јав ној аген ди у 
мо дер но до ба упот пу ње на. (Wat son: 2003)

Ако ме ди ји пре не су не ку вест, она ће фор ми ра ти од ре-
ђе но јав но мње ње. У су прот ном, не ће би ти гла са јав но сти и 
мо жда ће не ко ра ди ти не што на ште ту ве ћи не а у сво ју ко-
рист. Исто ва жи и за не пот пу но, ис кри вље но или при стра сно 
ин фор ми са ње. Не го во ри мо са мо о цу ре њу тан ке ра у Ба рен-
цо вом мо ру или екс пло а ти са њу де це у фа бри ци не ке ве ли ке 
ме ђу на род не ком па ни је у ју го и сточ ној Ази ји, што је, сва ка-
ко, за осу ду и нај и зри чи ти ју ка зну. Го во ри мо и о кре и ра њу 
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јав ног мње ња ко је по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, по тен ци јал-
но ме ња ње др жав них и по ли тич ких си сте ма, ра то ви ма (ху-
ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма и слич ним из го во ри ма за по-
кре та ње ору жа них си ла), окре та њу гла ве у стра ну... Цр ве ни 
Кме ри уби ли су то ком дру ге по ло ви не се дам де се тих го ди на 
XX ве ка ско ро тре ћи ну ста нов ни штва Кам бо џе и ра се ли ли 
сто ти не хи ља да су на род ни ка, а да је свет ска јав ност за то 
са зна ла тек са њи хо вим па дом. У Ру ан ди 1994-те је, и по ред 
из ве шта ја ко је су пи са ли има ли УН и Цр ве ни крст, из вр шен 
за си гур но нај су ро ви ји и нај ра ди кал ни ји ге но цид свих вре-
ме на (за ме сец да на је си сте мат ски му че но и уби је но ми ли-
он при пад ни ка јед не ет нич ке гру пе). “Исти на је обич но пр-
ва жр тва ра та, по зна та је по сло ви ца, али јој прет хо де че сто 
ма ње по зна те, ком пли ко ва не окол но сти ко је го во ре да је рат 
по сле ди ца – лан си ра не не и сти не.”1 При ме ра је пре ви ше, а од-
го вор ност не из мер на.

Ја сно је да про цес про ме не по ли тич ке ко му ни ка ци је и 
ути цај на дру штво има две ин стан це:

Ме ди ји су пре те че од лу ка.
Ду го роч но дје ло ва ње ме диј ске укљу че но сти у пи та ња 

је ства ра ње јав ног днев ног ре да. 
Код крат ко трај ног усмје ра ва ња по ли тич ке ко му ни-

ка ци је ме ђу сва ки да шњим ре ал но сти ма ко је во де по ли тич-
ки жи вот из ра же на је пре о ку па ци ја про ла зним пи та њи ма и 
огра ни че ним вре мен ским окви ри ма. По ру ке се уоби ча је но 
пла ни ра ју и об ја вљу ју с на мје ром да се од мах до би ју ре зул та-
ти. Оне мо ра ју ући у не пре кид ни ток јав них рас пра ва у раз-
до бљу ко је је ко ри сно за об ја вљи ва ча и вре мен ски до бро за 
ма сов не ме ди је и њи хо ву пу бли ку.

С дру ге стра не, код ко му ни ка ци је те ме ље не на ци ље-
ви ма, по на ша ње у по ли ти ци је го то во увек усме ре но пре ма 
не кој од ре ђе ној иде ји. Сва ка по ли тич ка кам па ња на сто ји ис-
пу ни ти од ре ђе ни циљ, да ју ћи ве ро до стој ност оно ме ко на-
ру чу је кам па њу, чи не ћи га по сред ни ком у раз ме ни по ну да 
и по зна тим ври јед но сти ма ко је има ју тен ден ци ју да бу ду 
трајн(иј)е при ро де.

1  По ли ти ка, 24. Ја ну ар 2008. 
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Ме ди ји, по ли тич ко ко му ни ци ра ње и иде о ло
ги ја

Ме ди ји су је дан од ме ха ни за ма ко ји дру штву и по је-
дин ци ма омо гу ћа ва да са гле да ју се бе, око ли ну и свет. “Мно-
штвом ин фор ма ци ја јав на гла си ла сва ко днев но на не ви дљи-
вом вре мен ском плат ну сли ка ју на шу са да шњост. Та ме диј-
ска сли ка ин ди ви ду ал не, али и ши ре, дру штве не ре ал но сти, 
ура мље на је упра во ко ли чи ном ин фор ма ци ја и до ме том на-
шег са зна ња.” (Brigs, Ko bli, 2005: 112) 

Ме ђу тим, та сли ка ко ју ме ди ји чи не не мо ра се по кла-
па ти у пот пу но сти са ре ал но шћу. По не кад је то од сту па ње и 
огром но, то ли ко да се ме диј ска сли ка и ре ал ност раз ли ку ју 
у су шти ни. У но ви нар ству, на ро чи то за пад ном, све је те же 
одво ји ти ре ал но од си му ли ра ног из ве шта ва ња, при род но од 
иза зва ног. “Ин сце ни ра ње ко му ни ка ци је то ком пре но ше ња 
са др жа ја ме ња се у сме ру об у хват не сли ке дру штва и све сти. 
Овим се гра ди дру штве ни ста тус јер онај ко ји се че шће по ја-
вљу је у јав но сти ре пре зен ту је ре ле вант ност, ком пе тент ност, 
по у зда ност и моћ. Струч ња ци по ли тич ког мар ке тинг су то 
одав но схва ти ли, те се кон цепт че стог по ја вљи ва ња по ли ти-
ча ра, на ро чи то у ра зним уло га ма2 се као та кав одав но при-
ме њу је.

У ви зу ел ној кул ту ри мас-ме ди ја њи хо ве пред ста ве од-
ре ђу ју схва та ње све та, осе ћа ја лич ног иден ти те та, стил и 
на чин жи во та, дру штве но по ли тич ко ми шље ње и де ло ва-
ње по је ди на ца. По ли ти ка и иде о ло ги ја та ко по ста ју на чин 
пред ста вља ња, при ка зи ва ња ли ко ва, сли ка и ре то ри ке, као 
и пој мо ва и иде ја. Као та ква, иде о ло ги ја прет хо ди ме диј ским 
пред ста ва ма, тј. де ло ва њу. На ме ће упро шћа ва ње, су жа ва ње, 
са жи ма ње и са би ја ње, као и од ба ци ва ње раз ли чи тих аспе ка-
та ком пли ко ва них дру штве них од но са да би их при пре ми ла 
за ма сов ну по тро шњу пу тем ме ди ја кроз пла си ра ње сте ре о-
ти по ва. А по ли ти ка се, на да ље, слу жи тим сте ре о ти пи ма у 
мар ке тин шко-ко му ни ка тив ном мик су. При то ме се не тре ба 
ру ко во ди ти иде јом да по сто ји јед на иде о ло ги ја – у ствар но-
сти обич но ви ше њих би ва у (ме диј ском) оп ти ца ју и над ме-
ћу се ме ђу соб но, те се и раз ли чи ти мар ке тин шко-ко му ни ка-
циј ски мо мен ти ра зних по ли ти ких оп ци ја над ме ћу за сво је 

2 Али увек са ис ти ца њем њи хо ве струч но сти или спо соб но сти или шар ма, ако 
се ра ди о “пе гла њу ими џа”. Прим. аут.
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“удео гла са” и ути цај на ауди то ри јум и дру штво кроз на ступ 
у ме диј ској аре ни.

Да нас ба вље ње мар ке тин гом, би ло кла сич ним, би ло 
по ли тич ким, vie под ра зу ме ва ба ра та ње пси хо ло шким тер-
ми ни ма не го ста ти стич ким фор му ла ма и гра фи ко ни ма. Нај-
че шће ко ри шће не ре чи у са вре ме ној мар ке тинг шкој ли те ра-
ту ри су “по зи тив на ре ак ци ја“, “емо ци ја“, “осе ћа ње“, пре не го 
“про из вод“, “це на“, “ква ли тет“ и слич но. Па ра ле ле из ме ђу 
про из во да и пар ти ја и њи хо вих про гра ма и зва нич ни ка су 
ја сне. Исто ва жи и за ме ђу на род не кор по ра ци је и кон цер не 
ко ји по ку ша ва ју да на мет ну сво је вред но сти или сво је, че сто 
не по ште не, а по не кад и зло чи нач ке ак тив но сти, при ки ри ју 
ла жном бри гом за пла не ту или дру штво и ње го ве нај у гро же-
ни је сег мен те.

Је дан од но вих пој мо ва ко ји се нај ви ше ве зу је за ову 
про ме ну па ра диг ма у обла сти еко но ми је и мар ке тин га је по-
јам bran ding-а.” Сма тра се да је да нас нај зна чај ни ја функ ци-
ја мар ке тин га баш из град ња брен да-брен ди ра ње. Шта ви ше, 
мно ги во де ћи свет ски мар ке тин шки екс пер ти сма тра ју да је 
основ на функ ци ја мар ке тин га са мо и је ди но из град ња брен-
да. Сна га брен да пре све га за ви си од по зи ци је ко ју тај бренд 
има у све сти ауди то ри ју ма-по тро ша ча у од но су на оста ле 
брен до ве. Кре и ра ње иде о ло ги ја се за сни ва упра во на овим 
мар ке тин шким прин ци пи ма. 

Чом ски опи су је ме ди је као ком би на ци ју при ват ног вла-
сни штва, ре клам них моћ ни ка, елит них из во ра, при ти са ка 
др жа ве и кул тур не до ми на ци је. “Уну тар ме ди ја од ви ја ју се 
не ке рас пра ве, али, уоп ште но гле да ју ћи, са мо уну тар де фи-
ни са них гра ни ца са гла сних ин те ре си ма већ ус по ста вље ног 
си сте ма.” (Brigs, Ko bli, 2005: 142)

Ка ко су ме ди ји ко ји кон тро ли шу За пад и САД на свет-
ском ни воу нај у ти цај ни ји, стил и жа нр, про из ве ден и пла-
си ран од стра не за пад не, по нај пре аме рич ке кул тур не ин ду-
стри је, ко ји пра ти од ре ђе не иде о ло шке су ко бе, иде о ло шке 
про ме не уну тар аме рич ког дру штва, при хва та се од оста лих 
као је ди ни по сто је ћи стил3, по ста је до ми нан тан у ско ро це-
лом све ту. На тај на чин, оста ле на ци је, ин ди рект но, пре ко 
по пу лар не кул ту ре усва ја ју до ми нант не иде о ло шке са др жа је, 
кул тур не вред но сти, по глед на свет ко ји су у сим бо лич ким, 
по ли тич ким су ко би ма уну тар САД од не ли по бе ду над кон-

3 Или као апри о ри нај ква ли тет ни ји. Прим. Аут.
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ку рент ским иде о ло ги ја ма, и вред но сти ма. По ли тич ки мар-
ке тинг нај ви шег ни воа и ко му ни ци ра ње ко ји усме ра ва ју и 
кон тро ли шу те са др жа је има ју, са мим тим, ве ли ку моћ ма-
ни пу ла ци је свог по јав ног об ли ка. За при мер мо же мо узе ти 
ка ко су не га тив ци у аме рич ким фил мо ви ма то ком осам де се-
тих гра ви ти ра ли од Ру са и Ви јет на ма ца ка му сли ма ни ма. Ис-
по чет ка су то би ли не де фи ни са ни му сли ма ни, да би ка сни је 
по ста ли ја сни ји – зе ле не ка ци ге пи ло та и ми го ви4, као оруж је 
про да то од стра не већ ар хе тип ског не при ја те ља-Ру си је, чи ме 
се за тва ра круг. Исто та ко се гло ба ли зам про па ги ра кроз кор-
по ра тив на кул ту ра као вр хун ска вред ност и до жи вљај.

За кљу чак
По ли тич ки мар ке тинг и ко му ни ка ци ја су, као ка те го-

ри је по ста ли не раз двој ни. Њи хо ва усме ре ност ка дру штву и 
дру штве ним про ме на ма ини ци ра њи хо ву при ла го дљи вост. 
Са дру ге стра не, по ли тич ки мар ке тинг у сво јем нај моћ ни јем 
об ли ку по ку ша ва да ка на ли ше иде о ло ги ју и њо ме при ла го-
ђа ва до га ђа је и свет (ко ли ко је то мо гу ће) сво јим по тре ба ма. 
Ја сно је да те по тре бе у ве ћи ни слу ча је ва не ко ре ли ра ју са 
по тре ба ма дру штва и по је дин ца, већ се на ме ћу пу тем ме ди ја 
и аген де ко ја је од стра не њих ин стру мен ти ра на. У окви ру 
бит них јав них рас пра ва, ма ли број њих се вр ши без пот пу ног 
или де ли мич ног ути ца ја по ли тич ког мар ке тин га и екс пре си-
је иде о ло шких сим бо ла. 

Скуп иде о ло шких сим бо ла ко је ка на ли ше нај ви ши ни-
во по ли тич ког мар ке тин га, уз по моћ кор по ра тив не кул ту ре, 
кроз сво ју ко му ни ка ци ју вре ме ном по ста је јед на од до ми-
нант них ко му ни ка циј ских фор ми чи та вог дру штва и вла да-
ју ће иде о ло ги је. 

Пред јав но шћу и ауди то ри ју мом по сто ји за да так да бу-
де са мо све сни ји у кре и ра њу сво јих пре фе рен ци ја и ста во ва, 
јер се од до брог де ла кре а то ра по ли тич ке ко му ни ка ци је не 
мо же оче ки ва ти по вла ђи ва ње би ло чи јим ци ље ви ма ако ни су 
у слу жби њи хо вих. 
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Nenad Peric

CHANGES IN POLITICAL MARKETING – COMMUNICA-
TION, IDEOLOGY AND ITS IMPACT ON SOCIETY

Summary

In this text author analyzed transformation of political mar
keting, in particular transformation of communication – its phe
nomenal and essential forms, the changes of ideological vocabu
lary and general impact of the above mentioned factors on soci
ety. The political marketing does not represent only an exchange 
of information, messages, ideas and standpoints in a “govern
mentmediapublic” triangle, or the relations between the three 
groups of participants: the politicians, journalists and citizens, 
but also an exchange of the values that essentially need not to be 
continuous in case of any factor in this triangle. In this sense, ide
ology has partially lost its power and influence, although it has 
been whole heartedly implemented and prone to spread away by 
its own essence. A leading ideology that has been formed nowa
days is a globalconsumerist ideology that is reflected as a “soft 
power” and that is, just like other existing ideologies, increas
ingly trying to be implemented through a rudiment visual repre
sentation and less through previously used forms of political and 
general communication.

Key Words: political communication, auditorium, idea, vi
sual, simplification, public relations, globalism, consumerism
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СергејКараганов*

НО ВА ГЕ О Е КО НОМ СКА И 
ГЕ О ПОЛИ ТИЧ КА РЕВОЛУЦИ ЈА

Жи ви мо у све ту убр за них про ме на: то што се чи ни-
ло по у зда ним пре пет го ди на, на кон две го ди не из гле да ло је 
три ви јал но, а са да, чи ни се, као про ста глу пост, иако је та да, 
пет го ди на ра ни је, де ло ва ло као исти на. И не са мо за то, што 
смо ми би ли глу пи, већ за то што се про ме на спо ља шњег све-
та де ша ва то ли ко бр зо, да га ми пре ста је мо раз у ме ти. По сто-
ји та ква те о ри ја „ску пља ња вре ме на”, је дан од ње них ауто-
ра је сте по зна ти ака де мик Ка пи ца, не отац, већ син, чи ја је 
су шти на у то ме, да се ра ни је свет ме њао јед ном у хи ља ду 
го ди на, или у не ко ли ко хи ља да го ди на, за тим се по чео ме ња-
ти сва ких 300 го ди на, по том – 100, а у мо је вре ме, ка да сам 
био ре ла тив но млад, он се ме њао сва ких 25 го ди на, и ја сам 
мо гао ко ри сти ти, ма да са ве ли ким на по ром, ис ку ство сво јих 
ро ди те ља. Ка да сам ја од ра стао, мо ја кћи већ ни је мо гла упо-
тре бља ва ти мо је ис ку ство, а ви, ви ко ји сте сту ден ти, не ће те 
мо ћи ко ри сти ти својe ин те лек ту ал но и људ ско ис ку ство, у 
не по сред ном сми слу те ре чи, већ за пет го ди на.

* Сер геј Ка ра га нов (1952), по зна ти ру ски по ли ти ко лог, де кан Фа кул те та за 
свет ску еко но ми ју и по ли ти ку, по вла сти том при зна њу, ли бе рал и за пад-
њак, одр жао је по чет ком сеп тем бра пре да ва ње на Ви со кој шко ли еко но ми је 
у Мо скви, ко је се по ја ви ло у јав но сти у фор ми сте но гра ма. Због то га је, из 
ра зу мљи вих раз ло га, при ли ком пре во ђе ња ура ђе но ви ше тех нич ких и стил-
ско-гра ма тич ких мо ди фи ка ци ја. Из ори ги на ла су из о ста вље ни ма ли увод и 
ка сни ја ди ску си ја (пи та ња и од го во ри).
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За то је вр ло ва жно, шта тре ба у том све ту схва ти ти – то, 
да се све вр ло бр зо ме ња, из у зев са мог чо ве ка. И пи та ња ин-
те лек ту ал ног ли дер ства сво де се, не то ли ко ка до бром по зна-
ва њу и схва та њу ду бин ских про бле ма, ко ли ко ка уме ћу раз у-
ме ва ња и пред ска зи ва ња бр зих про ме на. Сма трам, да то што 
ми пре жи вља ва мо, је сте нај ду бља и нај бр жа ге о по ли тич ка и 
ге о е ко ном ска ре во лу ци ја у це лој исто ри ји чо ве чан ства.  Пр ва 
ета па са мо што је по че ла кра јем 80-тих и по чет ком 90-тих, 
дру га – по чет ком овог ми ле ни ју ма, и ми се на ла зи мо тек на 
ње ном осви ту. Су штин ски, ми смо ушли у епо ху пер ма нент-
не ре во лу ци је. Не знам ка да ће се она за у ста ви ти, и да ли је 
мо гу ће за у ста ви ти тај про цес све бр жих про ме на, ко је до жи-
вља ва мо.

Ве о ма су број ни узро ци но ве ета пе вр ло ра пид них про-
ме на, ко је ја на зи вам ге о по ли тич ком и ге о е ко ном ском ре во-
лу ци јом. На зна чи ћу са мо два:

1) То је по ли тич ка ре во лу ци ја, ко ја се де си ла на пра гу 
80-тих и 90-тих го ди на – пад ко му ни стич ког си сте-
ма и ули ва ње у свет ско тр жи ште не ко ли ко ми ли јар-
ди рад ни ка и по тро ша ча. Тај про цес је та да пот це-
њен; ни ко се чак ни је ба вио ни пред ви ђа њем шта ће 
се де си ти као ре зул тат та квог екс пло зив ног ши ре ња 
свет ског ка пи та ли стич ког тр жи шта и свет ског тр-
жи шта уоп ште, бу ду ћи да су у го ди на ма по де ле све-
та, по сто ја ла два си сте ма: ка пи та ли стич ки и со ци-
ја ли стич ки, ко ји се у зна чај ној ме ри ни су до ти ца ли 
је дан дру гог; ко нач но, по сто ја ла је пе ри фе ри ја, ко ја, 
фак тич ки, ни је игра ла ни ка кву су штин ску уло гу. 
Пад ко му ни зма је ква ли та тив но ра ши рио сфе ру ка-
пи та ли зма, улив ши у њу не ко ли ко ми ли јар ди рад ни-
ка и по тро ша ча.

2) Но ва ета па на уч но-тех нич ке ре во лу ци је, по ве за не са 
ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма. Услов но, она је по-
че ла 70-тих и 80-тих го ди на, до сти гав ши вр ху нац 
свог развoja кра јем про шле де це ни је, раз ви ја се и да-
ље, и не мо же се за у ста ви ти.

Али, са свим је очи глед но, да она, ма ка ко то па ра док-
сал но зву ча ло, не од ре ђу је бу дућ ност све та. Се ти те се, ви 
ста ри ји, не омла ди на од 17-18 го ди на, већ ви од 25-30 го ди-
на, да је још пре 7-8 го ди на, сва ки про гре сив ни ми сли лац с 
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уве ре но шћу твр дио да се ми на ла зи мо у ве ку ин фор ма тич ке 
ре во лу ци је, и да ће упра во ин фор ма ци ја би ти глав ни ли фе-
рант свет ског про из во да. А да нас, то је већ ско ро за бо ра вље-
но, иако се сви слу жи мо ин фор ма тич ким про дук ти ма и тех-
но ло ги ја ма.

Ако је по че так тих ре во лу ци о нар них про ме на, тј. пад 
ко му ни зма, не ко и пред ви део, он да са да шњу ета пу ге о по ли-
тич ке и ге о е ко ном ске ре во лу ци је ни ко ни је пред ска зао. Мо-
гу са си гур но шћу ре ћи, да ни ка кви Рим ски клу бо ви и Три-
ла те ра ле то ни су учи ни ли. Ако се се ћа те, пад ко му ни зма је 
пред ви ђао Бже жин ски, пред ска зи ва ли су ди си дент ски пи сци 
и још не ки ми сли о ци, пред ви ђао је и Сол же њи цин, али ни ко 
ни је про ро ко вао то што се са да зби ва. Ми се на ла зи мо пред 
ап со лут но не пред ви дљи вом бу дућ но шћу.

Пре ма то ме, ево основ них па ра ме та ра, с мо је тач ке по-
сма тра ња, про ме на ко је се са да де ша ва ју:

1) Не ви ђе на, у исто ри ји чо ве чан ства, по бр зи ни и ма-
сив но сти, пре ра спо де ла свет ског БДП-а. Овај пут на стра ну 
но вог ка пи та ли зма, ско ро 0,5% го ди шње, ни ка да, ни при бли-
жно та ква у исто ри ји чо ве чан ства. Ако се пре ра спо де ла ме ђу 
гру па ма др жа ва зби ва ла на ни воу 2-3%, то се обич но од ви ја-
ло то ком јед ног сто ле ћа, док се да нас то де ша ва за пет го ди-
на, за не ко ли ко го ди на. У нај про сти јој ва ри јан ти, у пи та њу 
је, на рав но, пре ра спо де ла свет ског бо гат ства од Евро пе ка 
Ази ји. САД се на ла зе у не ка квом пре ла зном по ло жа ју, ма да 
и Аме ри ка тр пи пре ра спо де лу БДП-а. САД, за са да, гу бе ре-
ла тив но ма ло, али, без у слов но, до ла зи еко ном ски век Ази је. 
То је ре зул тат, у пр вом ре ду, дру гог та ла са гло ба ли за ци је. У 
пр вој ета пи, 80-тих и 90-тих, она је да ла пред ност др жа ва-
ма „ста рог ка пи та ли зма”. А због це лог ни за узро ка, у дру гој 
ета пи, ко ја по чи ње, услов но око 2000-те го ди не, она је да ла 
над моћ др жа ва ма „но вог ка пи та ли зма”, од но сно Ази ји.

По че ла је но ва ин ду стриј ска ре во лу ци ја. О то ме се ма-
ло пи ше, и прак тич но, ни ка да се у том сми слу не го во ри. Чи-
ни ло се, да је ин ду стриј ска ре во лу ци ја за вр ше на, али је рас-
про сти ра ње ка пи та ли зма и екс пло зив но раз ви ја ње др жа ва 
ју го и сточ не Ази је, Ки не и Ин ди је, тра жи ло огром но уве ћа ње 
про дук ци је тра ди ци о нал них ро ба, на рав но, на но вој тех но-
ло шкој осно ви: ста кла, бе то на, ма ши на, ма ши но пре ра ђи вач-
ких про ду ка та, оде ће. И са да ми ви ди мо, да то што на зи ва мо 
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ин ду стриј ском про дук ци јом, опет по ве ћа ва свој удео у свет-
ском БДП-у, без об зи ра на ве о ма бр зо па да ње це не про из вод-
ње по је ди ни ци, што се де ша ва за хва љу ју ћи на глом по ве ћа-
њу про дук тив но сти ра да.

„Но ва ин ду стриј ска ре во лу ци ја” - то је по ди за ње сва ке 
го ди не у Ки ни 10 ми ли о на ста но ва и ку ћа – то је и 10 ми ли о-
на фри жи де ра, 10 ми ли о на кли ма уре ђа ја, али и 20-30 ми ли-
о на ко ма да раз ли чи те тех ни ке за сва ко днев ни жи вот. Са мо 
Ки на обез бе ђу је по раст по тро шње ро ба тра ди ци о нал не ин-
ду стриј ске про из вод ње, не сум њи во, ко ли ко цео свет за јед но.

Ку да нас то во ди? То нас во ди ка са свим па ра док сал ном, 
и за са да не ис тра же ном, ни код нас, ни ти би ло где, по ме ра-
њу у свет ској еко но ми ји. Си ро ви не, енер ге ти ка и жи вот не 
на мир ни це, ро бе ко јих је не ка да би ло у ре ла тив ном  ви шку, 
са да по ста ју ре сур си, ко ји су ре ла тив но де фи цит ни и чи ја је 
вред ност по че ла бр зо ра сти, што ни ко ни ка да ни је пред ви-
део. И пре 10, 20 и 30 го ди на, за еко но ми сте, ка ко за пад не ли-
бе рал не, та ко и марк си сте, ап со лут ни ак си ом је би ло то да ће 
се удео си ро ви на и на мир ни ца у свет ском БДП-у не из бе жно 
сма њи ти. Са да се, у нај ма њу ру ку, де ша ва обрат ни про цес. 

Схва тљи во је, да су за про из вод њу свих тих ро ба, ну жне 
си ро ви не, ме та ли, енер ги ја. Али, за што жи вот не на мир ни це? 
Под се ћам вас, да је свет до био две и по ми ли јар де рад ни ка 
ко ји све ви ше за ра ђу ју од свог ра да, иако су они још јеф ти ни-
ји од рад ни ка у ста ром ин ду стриј ском све ту. Ти рад ни ци су 
хте ли да се људ ски нај е ду, и у зе мља ма по пут Ки не, Ин ди је, 
ју го и сточ не Ази је, Ин до не зи је, чак и у зе мља ма арап ског Ис-
то ка, по че ла је на гла по тро шња бе лан че ви на. Оне, у прин-
ци пу, ни су би ле део обро ка не ко ли ко ми ли јар ди љу ди; они 
јед но став но ни су кон зу ми ра ли жи во тињ ске бе лан че ви не. 
Са да су од јед ном они от кри ли да се оне мо гу кон зу ми ра ти и 
тро ше их све ви ше и ви ше. И они хо ће да се хра не као љу ди у 
раз ви је ни јим де ло ви ма све та. У Ки ни се по ја вио слој пу нач-
ких љу ди. Ни ка да у Ки ни ни је би ло го ја зних љу ди, осим Мао 
Це Тун га и Бу да по хра мо ви ма. Са да, ево, по Ки ни ше та ју 
пу нач ки љу ди, обич но до би од 35-40 го ди на. Љу ди ко ји су 
ра ди ли, по чи њу са ве ћим за до вољ ством је сти. То је из не на-
ђу ју ће чак и за спо ља шњег по сма тра ча, а то по твр ђу ју и ци-
фре Ме ђу на род не ор га ни за ци је за здрав стве ну за шти ту. По-
сма тра чи са стра не, ко ји сва ке го ди не иду у Ки ну, по пут ме не 
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или про фе со ра Риш ко ва, ко ји је ов де при су тан, ви де ка ко се 
по ја вљу је ве ли ки број го ја зних љу ди у Ки ни, што од ра жа ва 
упра во те из ме не у струк ту ри ис хра не, ко је има ју огром не 
еко ном ске и по ли тич ке по сле ди це.

Ку да во ди ре ла тив ни де фи цит енер ги је, си ро ви на и на-
мир ни ца? Тај про цес во ди ка фе но ме ну ко ји још ни је прак-
тич но осми шљен. Мо жда гре шим, али он во ди ка то ме да те-
ри то ри ја по но во по ста је ва жан ре сурс, ка ко у по ли ти ци, та ко 
и у еко но ми ји. Та ко ђе се, пре 10, 20 или 30 го ди на, сма тра ло, 
да је те ри то ри ја све не ва жни ји ре сурс у свет ској еко но ми ји, 
као и за по је ди нач не др жа ве, а са да, очи глед но, по чи ње по-
тај но, још и бор ба за те ри то ри је. По ја вио се но ви „нео ко ло-
ни ја ли зам”, иако се на рав но, он та ко не зо ве. Ја га зо вем та ко, 
да би при ву као ва шу па жњу. Ка ко се мо же на зва ти по ли ти-
ка Ки не и арап ских др жа ва ко је за ку пљу ју сто ти не хи ља да 
хек та ра зе мље у Афри ци и Ла тин ској Аме ри ци за рад про из-
вод ње на мир ни ца, као што за ку пљу ју, ма сов но, и си ро вин ске 
ре сур се.

Ра ни је се то чи ни ло, на рав но, уз по моћ гру бе си ле, уз 
по моћ топ џи ја и вој не фло те. Да нас се то де ша ва уз по моћ 
за ку па, иако се, ка ко ћу вам ре ћи ма ло ка сни је, тај про цес де-
ша ва на пот пу но дру га чи јем вој но-по ли тич ком фо ну.

2) Још јед на ве о ма ве ли ка про ме на, о ко јој ми мо же мо 
још увек са мо на га ђа ти, а ко ја је ипак не ма ње очи глед на – то 
је бр за ди фу зи ја тех но ло шких зна ња. Опет, још пре све га не-
ко ли ко го ди на, сма тра ли смо да тех но ло шка над моћ „ста рог 
За па да” ње му обез бе ђу је ли дер ске по зи ци је, прак тич но, за у-
век. Са да ви ди мо, без об зи ра на то што се основ не тех но ло-
ги је, као и ра ни је, про из во де у зе мља ма „ста рог За па да”, да 
у ки не ском екс пор ту, удео тех нич ке про дук ци је ко ја се убра-
ја у „high tech”, ма да и на ни жем ни воу, ра сте сва ке го ди не 
ско ро два пу та. Сход но то ме, тех но ло шко ли дер ство опа да, 
иако, на рав но, још ду ги низ го ди на, не ће де фи ни тив но оти ћи 
ниг де.

Не го во рим о „су мра ку За па да”. Го во рим о са свим дру-
гој тен ден ци ји: о успо ну но вих цен та ра мо ћи, и о то ме да је 
у усло ви ма ин фор ма тич ке ре во лу ци је, да ле ко те же за др жа ти 
тех но ло шку до ми на ци ју. А за 5 го ди на, по гле дај мо ко ће пре-
у зе ти то пр вен ство. Под се ти ћу вас на ци фру ко ју са ужа сом 
ци ти ра ју да ле ко ви ди Аме ри кан ци: у Ки ни се об у чи сто пу та 
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ви ше ин же ње ра, не го у САД. На рав но, мо же се ре ћи, да се 
у САД ства ра ју ква ли тет ни ји ин же ње ри, али у окол но сти ма 
по сто ја ња Ин тер не та и са да шње ди фу зи је зна ња, раз ли ка у 
ква ли те ту ме ђу ин же ње ри ма већ се осет но сма њу је. И на ис-
ку ству сва ког чо ве ка ко ји се за ни ма кон крет ном еко но ми јом, 
ми са зна је мо, да све ви ше сер ви са „high tech” и ви со ко тех но-
ло шке про дук ци је пре ла зи у зе мље ју го и сточ не Ази је, у оне 
на пред ни је по пут Ки не, Тај ва на, ра ни је Ко ре је, упра во за то 
јер та мо по сто ји, не са мо јеф ти ни ја, већ и све ква ли тет ни ја 
рад на сна га. И ни је ис кљу че но, да ће мо за 5 или 10 го ди на, 
ви де ти ка ко у не ким обла сти ма, ко јим – за са да је не пред ви-
дљи во и не да се пред ска за ти, те но ве ка пи та ли стич ке др жа-
ве по ста ју ли де ри у тех но ло шком раз во ју.

3) Ко нач но, пре ла зим на по ли тич ке аспек те те ре во лу-
ци је. При то ме под вла чим, да су да нас као ни ка да, еко ном ски 
и по ли тич ки аспек ти пот пу но нео дво ји ви и не рас ки ди ви. 

За хва љу ју ћи еко ном ској кри зи, по че ла је бр за, иако 
ма ло при ме ће на, про ме на свет ског фи нан сиј ског си сте ма у 
ко јем су до ми ни ра ле ин сти ту ци је и ва лу те „ста рог За па да”. 
Цео тај фи нан сиј ски си стем са ли бе рал ном тр го ви ном, био 
је на чи њен од стра не тог „ста рог ка пи та ли стич ког све та” „за 
се бе” и у нај ве ћој ме ри био је уно сан за оно га ко ји га је пра-
вио „за се бе”. На јед ној ета пи, 90-тих, с мо је тач ке гле ди шта, 
због еуфо ри је ко ја је об у зе ла За пад због по бе де над ко му ни-
змом, он је пре ви део ту окол ност, да ће се бр зо су да ри ти са 
но вом кон ку рен ци јом и до зво лио је та кву пре ра спо де лу мо-
ћи, ко ја са да во ди ка то ме да се ње гов си стем и ин сти ту ци је 
до во де у пи та ње. За са да, ни ко не ће да оба ра те си сте ме и 
ин сти ту ци је, јер су они згод ни сви ма. За са да. Али, са свим је 
очи глед но, да сви че ка ју мо ме нат ка да ће би ти мо гу ће по но во 
за и гра ти. Ру си ја, на жа лост, из ја шња ва се о то ме иза сва ког 
ћо шка, иако ми има мо ма ње мо гућ но сти да уве де мо ре зер вну 
ва лу ту, не го ве ћи на др жа ва ко је о то ме отво ре но не го во ре. 
Ипак, за 10 го ди на, ви де ће мо у мно го ме дру га чи ји ва лут ни 
си стем и си стем упра вља ња свет ском еко но ми јом.

4) И још јед на по ли тич ко-еко ном ска про ме на – то што 
се де ша ва ло нај бр жим тем пом по след њих 5-8 го ди на, и би ло 
је ре зул тат ин ду стриј ске ре во лу ци је, али се успо ре но на ста-
вља и да нас – ги гант ска пре ра спо де ла бо гат ства од др жа ва 
по тро ша ча енер ги је (зе мље Евро пе, у ма њем сте пе ну САД) 
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ка др жа ва ма про из во ђа чи ма. Јед на од про це на – то је 1,5-2 
три ли о на до ла ра у го ди ни – пре ли ва ње тог свет ског бо гат-
ства ка др жа ва ма про из во ђа чи ма енер ги је. Уз гред го во ре ћи, 
за не ко ли ко го ди на, по чи ње пре ра спо де ла бо гат ства од др-
жа ва по тро ша ча на мир ни ца ка др жа ва ма про из во ђа чи ма на-
мир ни ца. То је по вољ но за Ру си ју.

5) Са да опет о по ли тич кој стра ни сли ке. Две го ди не ра-
ни је, са не ким од ко ле га са Ви со ке шко ле еко но ми је, по че ли 
смо да пи ше мо и спо ри мо се око то га да се у све ту за о штри ло 
так ми че ње два мо де ла. Ако се ра ни је чи ни ло, да је по бе дио 
ли бе рал но-де мо крат ски ка пи та ли зам аме рич ког и европ ског 
ти па, уз све ње го ве ре ги о нал не и дру ге раз ли ке, са да је са-
свим очи глед но да по бе ђу је но ви мо дел ка пи та ли зма. Иако је 
у су шти ни он из у зет но стар. То је мо дел та ко зва ног ауто ри-
та тив ног ка пи та ли зма. Тај је мо дел ка пи та ли зма та ко ђе по-
сто јао у тој ис тој Евро пи и САД, с на ци о нал ним про ме на ма, 
пре 50-100 го ди на. Так ми че ње два мо де ла ни је про сто пи та-
ње бор бе иде о ло ги ја, већ опет пи та ње пре ра спо де ле ре сур са. 
Оно ме ко по бе ђу је, по чи њу се пре ли ва ти мо рал ни, ин те лек-
ту ал ни, а на кра ју кра је ва, и по ли тич ки, еко ном ски и вој ни 
ре сур си. Да ли је по бе да ауто ри та тив ног ка пи та ли зма ко-
нач на? Ми слим, да ни је. Ауто ри та тив ни мо дел ка пи та ли зма 
је сте по сле ди ца по бе де за пад ног мо де ла ка пи та ли зма, ко ја, 
мо гу ће, са мо при вре ме но до но си по раз За па да. Он је ра ши-
рио свој мо дел, њи ме су се ко ри сти ле др жа ве ко је су има ле 
ре ла тив не кон ку рент ске пред но сти. Они су упо тре би ли тај 
мо дел и са да по бе ђу ју, пра вил ни је, тру де се да по бе де „ста ри 
За пад”. Ми слим, да ће сва ка зе мља но вог ка пи та ли зма, ако 
не про пад не, на ги ња ти ка ли бе рал но-де мо крат ском мо де лу 
раз во ја. По сто ји ста ти сти ка: од 15 нај бо га ти јих др жа ва све та, 
са мо су две ауто ри та тив но-ка пи та ли стич ке, и уз гред го во-
ре ћи, за у зи ма ју пр ве ре до ве – то је Син га пур, чи је ис ку ство, 
на рав но, тре ба из у ча ва ти да њу и но ћу, и Ка тар. Ка тар – то је 
ша ка љу ди, ко ји се љу љу шка ју на из во ру ре сур са. То ни је мо-
дел. Су штин ски, по сто ји са мо је дан ал тер на тив ни мо дел ко ји 
се по ди гао на тај ни во и да ни је ево лу и рао ка ве ћој ли бе рал-
ној де мо кра ти ји – то је Син га пур.

Чак и ако схва та мо да свет иде, на кра ју кра је ва, ка ли-
бе рал но-де мо крат ском мо де лу, про блем је у то ме, што са да-
шње ли бе рал но-де мо крат ске иде је тр пе по раз, ов де и са да.
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6) Мо же би ти, да је нај ва жни ја по ли тич ка про ме на, ко ја 
се де си ла по след њих 5-7 го ди на – гу би так мо рал не над мо ћи 
За па да, ко ја се чи ни ла ап со лут но нео спо ри вом. Кра јем про-
шлог ве ка, За пад је по бе дио ко му ни зам; тра ди ци о нал ни За-
пад је пред ла гао уни вер зал ни мо дел – нај бо љи мо дел, из угла 
гле да ња по је дин ца и раз во ја. Са тач ке по сма тра ња раз вит ка, 
ис по ста ви ло се да по сто је и дру ги мо де ли, а из угла гле да-
ња по је дин ца, За пад је до пу стио у свом са мо љу бљу, не ко ли ко 
тра гич них гре ша ка. Од Гван та на ма и му че ња, до вој но-по ли-
тич ких по ра за ко ји су се мо гли из бе ћи. О то ме ћу го во ри ти 
ма ло ка сни је, али те гре шке ко је су учи ње не, ве о ма су пот ко-
па ле ауру не по бе ди во сти мо де ла. Уз др ма на је и иде о ло шко-
по ли тич ка до ми на ци ја за пад не иде о ло ги је; са свим услов но 
го во рим о „за пад ној иде о ло ги ји”, њих је мно го. Го во рим о 
не ким сре ди шњим иде о ло ги ја ма, ко је ми схва та мо као за-
пад не. Та је при влач ност пот ко па на, на рав но, у огром ној ме-
ри, и услед еко ном ске кри зе, ко ја је би ла иза зва на и од сту па-
њем од про те стант ског мо де ла раз во ја, ко ји је до ми ни рао у 
за пад ном обра сцу: по сао – first, ра зо но да и тро ше ње – se cond. 
У тре нут ку тог ве ли ког ши ре ња тр жи шта, по тро шња је из-
би ла у пр ви план, и при зна јем, мо ја је та ко ђе би ла гре шка, 
ми шље ње, да ће се на ра чун но вих фи нан сиј ских ма хи на ци-
ја мо ћи про из во ди ти огром на ко ли чи на дру штве но-ко ри сног 
про из во да за ду ги пе ри од. Тај про дукт, ко ји се про из во дио у 
ве ли ким ко ли чи на ма, иза звао је екс пло зи ју по тро шње и са да 
све то спла шња ва на на ше очи. Спла шња ва за јед но с тим и 
при влач ност мо де ла, по што се по ка за ло, да је по хле па по бе-
ди ла про те стант ски, кал ви ни стич ки мо дел на ко јем се за сни-
вао ста ри успех.

То је вр ло ло ше за Ру си ју. Они, ко ји од ба цу ју за пад ни 
мо дел раз во ја, у прин ци пу, до би ја ју ве о ма мо ћан ар гу мент, 
што је вр ло ло ше за Ру си ју. Јер, ма ка ко се од но си ли ка За-
па ду, он је за нас нај ва жни ји из вор на ци о нал не са мо и ден ти-
фи ка ци је и нај ва жни ји из вор мо дер ни за ци је. Сла бље ње мо-
рал не и еко ном ске при влач но сти За па да (за нас је то у пр вом 
ре ду Евро па), сна жно ће ума њи ти мо дер ни за циј ске им пул се 
у Ру си ји. 

7) Ко нач но, вр ло ва жно про ми шља ње. Под ри ва ње по-
зи ци је За па да де си ло се због се ри је круп них по ра за САД. 
Вр то гла ви ца од успе ха и же ља да се учвр сти сво ја моћ, до-
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ве ли су на по чет ку, до бом бар до ва ња Ју го сла ви је, али, то је 
иза зва ло још увек са мо та ла са ње. Ве ћи део ру ске ели те је 
схва тио да са За па дом, на жа лост, ни је мо гу ћа ин те гра ци ја, и 
да га је по треб но об у зда ва ти. А у оста лом све ту су од лу чи ли 
да тре ба про из ве сти ну кле ар но оруж је. Али, оно што је глав-
но, на рав но, то је Ирак. Ка да су САД кре ну ле на Ирак, да би 
до ка за ле сво ју мо рал ну ис прав ност и на мет ну ле си лом свој 
мо дел раз во ја, оне су из гу би ле, „Аке ла је про ма шио”.1 А ка да 
Аке ла про ма ши, без об зи ра ко ли ко је мо ћан, мла ди ву ко ви 
и ша ка ли се осме ле. Са да, ни ко по себ но не слу ша САД, без 
об зи ра на то што САД има ју до да нас фан та стич ну кон цен-
тра ци ју еко ном ске, тех но ло шке и вој не мо ћи. Али, про блем 
је у то ме, што је она не пре во ди ва, за са да, у тај по ли тич ки 
ути цај ко ји су САД има ле још 7-8 го ди на ра ни је. Не у спе си са 
Ира ком се не окон ча ва ју, Ирак – то је не у спех, Аме ри кан ци 
ће ода тле оти ћи. По сто ји Па ки стан, још је зо ви ти ји са ста но-
ви шта ге о по ли ти ке, ма да и ма ње при ме тан из угла гле да ња 
ши ро ке јав но сти, не у спех аме рич ке стра те ги је. Фак тич ки са-
ве зник САД, не са мо да је за до био ну кле ар но оруж је, већ се 
са да, очи глед но, рас па да и ра ди ка ли зу је. И при то ме, Аме-
ри кан ци не мо гу ни шта учи ни ти. Уз то, ско ро си гур но, САД 
и НА ТО гу бе рат у Ав га ни ста ну. До шло је до гу бит ка ве ре 
у спо соб ност аме рич ке вој не ма ши не, гу бит ка стра ха пред 
њом; још пре 5-10 го ди на, сви су зна ли ци фре по ко ји ма Аме-
ри кан ци тро ше на вој не по тре бе ви ше не го ско ро цео оста ли 
свет за јед но. Та огром на моћ ко ја се над но си ла над све том, 
те ра ла је ди рект но или ин ди рект но све зе мље, све по ли тич ке 
ли де ре да као ми ни мум, во де ра чу на о ин те ре си ма САД. Са-
да, ка да је та вој на моћ пу ште на у по гон, она се по ка за ла као 
ап со лут но не при мен љи ва. Ис по ста ви ло се, да не ма ни ка кве 
по ли тич ке по бе де у Ира ку, да у Па ки ста ну ни шта не мо же да 
се учи ни, а уз то – та лас еуфо ри је на ших за пад них ко ле га, 
ба цио их је у Ав га ни стан. Гре шка, ко ја је, с мо је тач ке по сма-
тра ња, нео бја шњи ва. Још мо гу об ја сни ти за што су Аме ри-
кан ци ушли у Ирак, али за што су ушли у Ав га ни стан – то не 
схва там. То се већ на ла зи у обла сти не че га што се на уч ним 

1 Ка ра га нов упо ре ђу је САД са ли ком из Ки плин го вог де ла «Књи га о џун гли», 
ву ком Аке лом, во ђом чо по ра, ко ји је због ста ро сти и сла бо сти из гу био ра ни-
ји ауто ри тет. „Аке ла је про ма шио” - про нео се глас ме ђу жи во ти ња ма, ка да 
оста ре ли вук ни је ус пео да ухва ти плен (прим. Н. В.)
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ме то да ма, из угла ра зум ске ло ги ке, об ја сни ти не мо же. Ипак, 
ми ви ди мо да је НА ТО ушао у Ав га ни стан. За Ру си ју – то је 
огро ман плус и спас, јер је био за у ста вљен по крет Та ли ба на 
ка на шим ју жним гра ни ца ма. Опет, на ши ге о по ли тич ки су-
пар ни ци, ако их тре ти ра мо као су пар ни ке, за гла вив ши се за-
ду го, пре тр пе ће још је дан по раз. Сход но то ме, за 2 или 3 го-
ди не, по сле од ла ска из Ира ка, мо жда уз оста вља ње не ка квих 
пред стра жа, би ће нео п ход но по вла че ње и из Ав га ни ста на.

Ко нач но, још су на ста ром За па ду сла ви ли по бе ду над 
ко му ни змом, а сле ди ло је так ми че ње ко мо же при ти сну ти 
Иран. Он је ве о ма бли зу сти ца ња ну кле ар ног оруж ја. Прог-
но зи рам, да ће он или би ти спо со бан да про из ве де ну кле ар но 
оруж је или има ти јед но став но ну кле ар но оруж је за 2-3 го-
ди не. За у ста ви ти то, прак тич но је не мо гу ће. По след ња та ква 
мо гућ ност би ла је две го ди не ра ни је, ка да је Бу шо ва ад ми ни-
стра ци ја, у по ри ву оча ја ња, до не ла ре ше ње да на не се удар. 
Али, аме рич ка ели та се по бу ни ла и ре кла: не ће мо жр тво ва ти 
аме рич ке ин те ре се ра ди ис пра вља ња ста рих гре ша ка. При-
се ти те се, две го ди не ра ни је, де си ла се ма ла ре во лу ци ја у 
САД, ка да су сви ру ко во ди о ци вој но-оба ве штај не за јед ни це 
ис ту пи ли као је дин ствен фронт, из ја вив ши да Иран не ма вој-
но-ну кле ар ни про грам. На рав но, био је то са свим схва тљив 
до го вор љу ди ко ји су ре кли: „До ста. Уву че ни смо у Ирак, 
уву че ни смо у Па ки стан, у Ав га ни стан, на ма не тре ба за по-
чи ња ње но вог ра та”. А Иран је до био car te blan che.

На рав но, сви ма на ма је по треб но да про ду жи мо при-
ти сак, Ру си ја ни је за ин те ре со ва на да Иран стек не ну кле ар но 
оруж је, тре ба чи ни ти све што је мо гу ће. Али, тре ба се спре-
ма ти за са свим дру га чи ји свет, свет у ко јем ће би ти још не-
ко ли ко ну кле ар них др жа ва. Очи глед но је, да је то ко ло рас-
про сти ра ња ну кле ар ног оруж ја не за у ста вљи во. Иран ско сти-
ца ње ну кле ар ног оруж ја, во ди ће ка ко ре ни тој пре ра спо де ли 
сна га у ре ги о ну, од ко јег са да, у нај ве ћој ме ри, за ви си ге о по-
ли тич ка си ту а ци ја у све ту – то је про ши ре ни Бли ски ис ток.

На кра ју, Евро па. Ов де је нај жа ло сни је. Тро ши ви ше 
енер ги је не го што про из во ди, про гре сив но сла би у спољ но-
по ли тич кој обла сти. Пот пи си ва ње Ли са бон ских спо ра зу ма 
не ће за у ста ви ти ту де гра да ци ју, већ са мо ће на гла си ти, да 
ће се за го ди ну-две, та де гра да ци ја про ду жи ти. Евро па од-
ла зи са свет ске аре не као играч. То је вр ло ло ше, јер је Евро-
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па у мно гим аспек ти ма не што нај на пред ни је што све ту мо же 
пред ло жи ти људ ска ци ви ли за ци ја. И у сми слу на чи на жи-
во та, и у сми слу по ли тич ког си сте ма. На рав но, при влач ност 
Евро пе оста је, и за нас оста је, али у да ле ко ма њој ме ри, не го 
што би мо гла би ти, ка да би Евро па би ла озби љан по ли тич ки 
играч. За што сла би Евро па? Две и по гре шке. Две гре шке и 
јед на исто риј ска окол ност.

Исто риј ска окол ност је јед но став на: Евро па, ко ја је би-
ла кон цен тра ци ја ужа сне људ ске исто ри је то ком по след њих 
500-600 го ди на, умо ри ла се од ње. Европ ски ин те гра ци о ни 
про је кат – сјај на по бе да чо ве чан ства, био је иза зван и ти ме 
што је Евро па ре кла: ми ви ше не же ли мо др жа ве, ми ви ше 
не же ли мо на ци је, ми ви ше не же ли мо ра то ва ти, ми ви ше не 
же ли мо бо ри ти се. Евро па не же ли да се бо ри, не са мо уну тар 
се бе, већ она не ће да се бо ри, ка ко се са да по ка зу је, ни спо ља. 
Она не же ли да жр тву је би ло шта ра ди крат ко роч них или ду-
го роч них ци ље ва. И ти ме она про гре сив но ис па да из клу ба 
свет ских др жа ва.

А две гре шке ко је су би ле учи ње не, то је, на рав но, Ма-
а стрихт, по чет ком про шле де це ни је, ка да се Евро па ори јен-
ти са ла на је дин стве ну спољ ну по ли ти ку ко ја се по ка за ла као 
не до сти жна. Би ло је по тро ше но огром но вре ме и као ре зул-
тат, уме сто кон цер та ве ли ких др жа ва са ко ор ди ни са ном по-
ли ти ком, до би ли смо по ли ти ку са нај ма њим за јед нич ким 
име ни те љем. Ов де се де зна чај ни струч ња ци за Евро пу, ко ји 
зна ју шта је из то га про из и шло. Де си ло се то, да је Бер лин, 
плус Па риз, плус Ма дрид, плус Рим, јед на ко, у бо љем слу ча-
ју Сток хол му, а у го рем, Ри ги.

Дру га гре шка би ла је про из вод еуфо ри је по бе де над ко-
му ни змом. То је на гло ши ре ње Европ ске Уни је, учи нив ши 
је још хе те ро ге ни јом, не је дин стве ни јом, и под ло жни јом спо-
ља шњим ути ца ји ма. Ко нач но, „но ви евро пеј ци” но се со бом 
ста ру по ли тич ку кул ту ру и по гле дај мо, да ли ће Уни ја мо ћи 
да их „пре ку ва”, као што је мо гла да „пре ку ва” Грч ку, Пор ту-
га ли ју, Шпа ни ју. Свет ни је та ко при ја тан за Евро пу.

Сви ти про це си, под се ћам, де ша ва ју се на фо ну ак ти-
ви за ци је ма са, де мо кра ти за ци је свет ске по ли ти ке, тра гом 
ин фор ма тич ке ре во лу ци је, што исти на, не во ди ка пра вој 
де мо кра ти ји, већ во ди ка ја ча њу охло крат ских тен ден ци ја у 
свет ској по ли ти ци. Чак и ре ла тив но ефи ка сни ауто ри та тив-



СергејКараганов НОВАГЕОЕКОНОМСКА...

260

но-мо дер ни за циј ски ре жи ми по чи њу да сла бе, а та мо где је 
не раз ви је на де мо кра ти ја, по бе ђу је, на жа лост, по пу ли стич-
ко-ауто ри та тив ни мо дел. Он по бе ђу је у Ве не цу е ли, али, ви-
дим та кве тен ден ци је раз во ја и у на шој др жа ви.

Ко нач но, ов де се ди не ко ли ко мо јих при ја те ља и ко ле га 
ко ји су на пи са ли до ста су штин ских ра до ва о па да њу ефи ка-
сно сти над на ци о нал ног упра вља ња. Ста ре ор га ни за ци је сла-
бе (го во рим о ОУН, НА ТО, ММФ, Свет ској бан ци, Г8, у ко ју 
смо сту пи ли, а по том от кри ли да је то ин те ре сни клуб, PR 
по ду хват). Са да, на очи глед, Г8 се пре тва ра у Г14, Г16, Г20 
и та ко ре дом, до кра ја. Сви пре тен ду ју, у усло ви ма опи пљи-
вог ва ку у ма ме ђу на род ног ме наџ мен та, на по пу ња ва ње тог 
ва ку у ма не чим. Упра во за то, сви се оку пља ју око Г14 и Г8, 
али ми ле по ви ди мо да се ни ка кве ре ал не од лу ке не до но се. 
Све се рас па да на од лу ке гру пе др жа ва или са мих др жа ва. 
А са да, вра ћам се на још је дан, вр ло ин те ре сан тан и те шко 
пред ска зљив фе но мен из про шло сти: пре по род на ци о нал них 
др жа ва.

У но вим усло ви ма, у усло ви ма ди фу зи је свет ске еко но-
ми је, но вих иза зо ва, ис па ло је да са мо на ци о нал на др жа ва, 
за ко ју се још не дав но чи ни ло да од у ми ре, и да је за ме њу ју 
мре же ТНК и НВО, мо же обез бе ди ти ка кву та кву за шти ту 
сво јих гра ђа на и те ри то ри је. За то, ми се кре ће мо, у нај ма њу 
ру ку, при вре ме но, у свет на ци о нал них др жа ва и гру па ци ја, а 
то озна ча ва по вра так у ста ру ге о по ли ти ку ко ја је вр ло опа сна 
и не при јат на.

Сход но то ме, по ја ви ле су се три пу ко ти не:
- пу ко ти на у упра вља њу;
- пу ко ти на у схва та њу свет ских про це са;
- нео бич но бр за пре ра спо де ла мо ћи.
Ето, те три пу ко ти не во де ме ка сле де ћим за кључ ци-

ма: жи ви мо у да ле ко опа сни јој си ту а ци ји, не го што је свет 
жи вео 1914. го ди не, пред по че так Пр вог свет ског ра та. И ја 
бих вас све за стра шио, да не ма јед не по вољ не чи ње ни це. На 
сре ћу, чо ве чан ство је са чу ва ло ну кле ар но оруж је. Тај „Да мо-
клов мач” ко ји ви си над на ма, те ра по ли тич ке кла се, ко је би 
у су прот ном ра ди ле она ко ка ко су чи ни ле у про шла вре ме на, 
да по сту па ју да ле ко опре зни је. Мо гу о то ме ду го го во ри ти, 
знам до бро ту ма те ри ју. Са да про сто кон ста ту јем: си ту а ци ја 
је да ле ко од без из ла зне, и не са мо за то што по сто ји ну кле ар-
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но оруж је. Но ви ли де ри, Ки на, Бра зил, Ин ди ја, Ру си ја, по чи-
њу да пре у зи ма ју на се бе ви ше од го вор но сти, ви ше ини ци ја-
ти ве, де ли мич но по пу ња ва ју ћи ва ку ум упра вља ња. Остр во 
„Евро па”, при свом сла бље њу, оста је у жи во ту, и да ће Бог, 
жи ве ће и по сле нас, еми ту ју ћи око ло, ма кар на бли жу пе ри-
фе ри ју, с јед не стра не ста бил ност, а с дру ге стра не, не ка кав 
мо дел нај ком фор ни јег и нај ци ви ли зо ва ни јег раз во ја. САД су 
по ка за ле из ра зит при мер спо соб но сти за адап та ци ју, и до ве-
ли су на власт, не са мо „цр ног пред сед ни ка”, већ и чо ве ка, ко-
ји из ја вљу је да је спре ман да ре ви ди ра тра ди ци о нал ну по ли-
ти ку по основ ним прав ци ма, и за са да, он се ко ри сти бит ном, 
ма да ума ње ном, по др шком аме рич ке ели те. Пред ви ђам, да 
ће Ба рак Оба ма у сред њо роч ној пер спек ти ви пре тр пе ти вр ло 
круп не по ра зе, јер ће САД про ду жи ти да сла бе, по сле из ве-
сног по ра ста свог ути ца ја на та ла су Оба ми не по пу лар но сти. 
Јед но став ни про ра чун го во ри, да је на пле ћи ма пред сед ни ка, 
не са мо фи нан сиј ска кри за, ко ја је још да ле ко од свог кра ја, 
и са мо се раз ви ја, већ и нео п ход ност сра мот ног од ла ска из 
Ира ка, нео п ход ност, за две го ди не, од ла ска из Ав га ни ста на, 
екс пло зив ни Па ки стан, Се вер на Ко ре ја – ни ти је дан про блем 
на ко ме мо же по бе ди ти. Дру га је ствар, ако му се осмех не 
сре ћа и еко ном ска кри за поч не да спла шња ва за 3 го ди не, он-
да ће Аме ри ка до ста оја ча ти, и по што за 3-4 го ди не пре жи ви 
ве ћи ну тих кри за, на та ла су еко ном ског ра ста, де ли мич но ће 
по вра ти ти свој ути цај и моћ. И мо гу ће је, по ста ти ефи ка сни ји 
ли дер не го што је са да, јер се про шлих го ди на она по ка за ла 
као не е фи ка сан ли дер, чи је је ак ци је од ба ци вао ве ћи део чо-
ве чан ства, а ти ко ји су сле ди ли САД, то су чи ни ли, не из же-
ље, већ због соп стве не сла бо сти. Али, на рав но, јед но стра но 
ли дер ство ви ше се не мо же ус по ста ви ти.

Шта је са Ру си јом? По след ња, ма ла епи зо да мог исту-
па ња. Ру си ја очи то не ула зи у гру пу но вих ли де ра: не ма ино-
ва тив не еко но ми је, не ма до вољ не ба зе, су ви ше ску па рад на 
сна га, јер смо до пу сти ли се би по пу ли стич ку по ли ти ку про-
шлих го ди на, до пу стив ши ве ли ко уве ћа ње це не рад не сна ге. 
Њу ће са да шња еко ном ска кри за, на рав но, сни зи ти, али она 
оста је јед на ко ви со ка у усло ви ма кон ку рен ци је са Ази јом. 
Сход но то ме, ми не мо же мо ефи ка сно уче ство ва ти на ши-
ро ком фрон ту но ве ин ду стриј ске ре во лу ци је. При ну ђен сам 
под се ти ти, да се свих прет ход них го ди на де ша ва ла де тех но-
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ло ги за ци ја на шег БДП-а, тј. уче шћа ви со ко тех но ло шке про-
дук ци је, без об зи ра на све раз го во ре о су прот ном, оно се сма-
њу је и на ста ви ће, на жа лост, да се сма њу је. Го во ре ћи о то ме с 
гор чи ном, ка жем да смо про пу сти ли још јед ну ета пу мо дер-
ни за ци је про шлих го ди на. То је са свим ја сно. Не сма трам да 
је ствар пот пу но из гу бље на, да смо ми као и увек „про па ли”. 
У Ру си ји, ви зна те, ми увек про па да мо, али ма шта се де ша-
ва ло – ми про па сти не ће мо, шта ви ше, ја сам уве рен да ће мо 
оста ти моћ на др жа ва, ако пра вил но са гле да мо на ше ме сто у 
том но вом све ту и пра вил но ор га ни зу је мо ре сур се ко је има-
мо. 

Под се ћам вас на не ке цр те тог „но вог све та” ко ји сам 
тек опи сао:

Енер ге ти ка: удео енер ги је у свет ском БДП-у би ће ста-
би лан или ће ра сти. То је, фак тич ки, си гур но.

Удео си ро ви на, у нај ма њу ру ку, у на ред них 10 го ди на, 
би ће ста би лан или ће ра сти у свет ском БДП-у.

Удео жи вот них на мир ни ца по ра шће у свет ском БДП-у. 
Уз то, по ја вљу је се чи ста во да, ко ја ће за 5-6 го ди на, при ра-
зум ној по ли ти ци, по ста ти ви со ко рен та бил на ро ба. У си ро-
вом или пре ра ђе ном ста њу, у сми слу жи вот не на мир ни це, јер 
на мир ни ца је су, на кра ју кра је ва – во да, сун це, ма ло енер ги је 
и људ ских ру ку, че га је уоста лом, све ма ње и ма ње.

Ко нач но, ми има мо вој ну си лу, у крај њој ме ри, по тен-
ци јал ну, ако је об но ви мо. Вој на си ла, зна чи спрем ност да се 
упо тре би, од луч ност. Сход но то ме, ми по тен ци јал но мо же-
мо по ста ти ве ли ка ино ва ци о на, си ро вин ска и пре храм бе на 
др жа ва, ако ми те си ро ви не, пре храм бе не на мир ни це, во ду, 
бу де мо пра вил но ко ри сти ли, ако схва ти мо да је то на ша ком-
па ра тив на пред ност и ако то са чу ва мо, не са мо фи зич ки, већ 
и из угла об у зда ва ња свих мо гу ћих на ср та ја на те си ро ви не 
и ре сур се. По ред то га, ге о по ли тич ки по ло жај Ру си је оста-
је крај ње опа сан, али и по во љан: на ла зи мо се на ап со лут но 
кључ ном ме сту све та, ис под нас, на ју гу на ла зи се нај ек спло-
зив ни ји ре ги он, чи ји се про бле ми не мо гу ре ши ти без Ру си је. 
Сви се бо је Ки не, али за са да, у до глед ној бу дућ но сти, Ки на 
је сте наш по ли тич ки ре сурс јер ће цео свет, имам у ви ду свет 
ве ли ких др жа ва, чи ни ти све да не до пу сти збли жа ва ње Ру-
си је и Ки не. Не го во рим о то ме да ми хо ће мо са њи ма да се 
су ви ше збли жи мо или да Ки не зи хо ће са на ма. Ипак – то је 
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наш по ли тич ки ре сурс. Та ко, ако бу де мо упо тре бља ва ли сво-
је при род не пред но сти, схва та ју ћи сво је сла бо сти, ино ва ци о-
но, са отво ре ним очи ма, ми мо же мо оста ти ре ла тив но имућ-
на и моћ на др жа ва, спо соб на да игра у том опа сном све ту, не 
уло гу објек та већ су бјек та ко ји ће уме ти да од ре ди соп стве ну 
бу дућ ност и бу дућ ност све та. 

Лош је за кљу чак то што на овој ета пи ин те лек ту ал ног 
раз во ја, ја од ба цу јем мо гућ ност пре о бра жа ја Ру си је у ве ли ку 
тех но ло шку др жа ву. Иако се на дам, да ће мо се на од ре ђе ним 
уским пар це ла ма, бо ри ти за ли дер ство. Нај бо ље је да па мет-
но ко ри сти мо то што има мо у овом но вом ре во лу ци о нар ном 
све ту, у ко јем ће вам, што је са вр ше но ја сно, за 5 го ди на, Ка-
ра га нов, ако бу де на сту пао пред овим ауди то ри ју мом, пру-
жи ти са свим дру га чи ју сли ку све та. А ње го ви на след ни ци и 
уче ни ци, за 10-15 го ди на, на дам се, мо ћи ће вам да ти да ле ко 
оп ти ми стич ни ју сли ку све та за Ру си ју.

Ин те грал них вер зи ја исту па С.А. Ка ра га но ва, http://
www.svop.ru/upload/ima ges/сте но грам ма лек ции С. Ка ра га-
но ва. doc или на: http://www.ka ra ga nov.ru/news/278.html

     Превод: Небојша Вуковић
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Сто ја ди но вић Ми ша
КУЛ ТУР НИ РАТ 
У СР БИ ЈИ

Сту ди ја Кул тур ни рат у Ср би ји 
Сло бо да на Ан то ни ћа пред ста вља 
скуп огле да и књи жев них при ка за 
(ве ћи на на ста ли као књи жев ни 
при ка зи пи са ни за не дељ ник Пе
чат) ко ји ма он ука зу је на по сто ја
ње кул тур ног ра та у Ср би ји. Он на 
са мом по чет ку ка же да је ње го во 
де ло пи са но у кри тич ком то ну, са 

ја сним вред но сним опре де ље њем 
и да у ње му бра ни вред но сти до 
ко јих му је ста ло. 

По јам кул тур ног ра та (cul tu
re war) по ти че из САДа. Њи ме 
се озна ча ва су коб око основ них 
вред но сти. Кул тур ни рат је рат 
ко ји јед на фрак ци ја кул тур не ели
те во ди про тив од ре ђе них вред
но сти. У овом ра ту се во ди бор ба 
око сим бо ла и то по мо ћу сим бо
лич ких сред ста ва. Пред мет на па
да су сим бо ли од ре ђе них вред но
сти ко ји пред ста вља ју пред ме те 
сим бо лич ког по ри ца ња у кул ту ри 
по мо ћу осо бе не есте ти ке у ко јој 
се оно што је при ват ни или груп
ни по ли тич ки став пред ста вља 
као умет нич ко де ло par ex cel len
ce. Ов де ћу украт ко да ти пре глед 
огле да и при ка за да тих у Ан то ни
ће вој сту ди ји. 

Го во ре ћи о Бо ри сла ву Пе ки ћу 
и До си те ју Об ра до ви ћу Ан то нић 
ка же да се њих тре ба увек се ћа ти 
јер ће нам то по мо ћи да бо ље раз у
ме мо ко смо и шта тре ба да ура ди
мо да би по ста ли на ци ја мо ра ла, 
кул ту ре и сло бо де.

Ко мен та ри шу ћи при мед бе Ве
не ци јан ске ко ми си је на 10. члан 
Уста ва о то ме да у но вом Уста ву 
по сто ји ума ње ње за шти те пра ва 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
град



ПРИКАЗИ

268

на је зик ма њи не (јер се ви ше не 
спо ми ње ла ти нич но пи смо) Ан
то нић ка же да je глав ни па ра докс 
у то ме што се овим чла ном ре гу
ли ше упо тре ба срп ског, а не не ког 
дру гог је зи ка, те сто га не мо же би
ти ре чи о кр ше њу пра ва ма њи на.

Ан то нић да ље раз ма тра збор
ник ра до ва На ци о нал ни и др
жав ни ин те рес мо дер не Ср би је 
за чи је но се ће тек сто ве ка же да 
их ка крак те ри ше став да ет нич ка 
рав но ду шност срп ске др жа ве тре
ба да по сто ји са мо у од но су на Ср
бе, тј. са мо о Ср би ма ова др жа ва 
не сме да во ди ра чу на, док би свим 
оста лим ет нич ким за јед ни ца ма 
мо ра ле би ти га ран то ва не по себ не 
при ви ле ги је.

Ан то нић, за тим, ука зу је на де
ло Мон ти ра ни про це си про тив 
ко сов ских Ал ба на ца 19992001 
пре ма ко ме су сви Ал бан ци ухап
ше ни за рат не зло чи не (без об зи
ра на то да ли про тив њих по сто је 
до ка зи или не) у ства ри не ви ни, па 
чак и они ко ји јав но го во ре о сво
јим зло чи ни ма. 

Књи га Ка из град њи одр жи
вог ко сов ског дру штва ука зу је 
на то ка ко би ко смет ски Ср би 
тре ба ли да се што без бол ни је 
ин те гри шу у ко сов ско дру штво 
и да је то што Ср би не же ле да 
при хва те ре ал ност у ства ри глав
ни про блем. Ко сов ски про блем, 
по њој, у ства ри не по сто ји, већ то 
ср би јан ска ели та др жи Ко со во на 
днев ном ре ду из уну тарпо ли тич
ких раз ло га.

Збир ка до ку ме на та Шкор пи
о ни од зло чи на до прав де го во ри 
о су ђе њу пе то ри ци при пад ни
ка Шкор пи о на оп ту же них да су 
1995. уби ли ше сто ри цу му сли
ман ских за ро бље ни ка. Глав на за
мер ка Ан то ни ћа је у огром ном 
тру ду На та ше Кан дић да чи та ву 
срп ску др жа ву до ве де у ве зу са 
овим зло чи ном.

У све му ово ме ја вља ју се књи
ге На де Но ва ко вић Про па да ње 
рад нич ке кла се и (Дез) ин те
гра ци ја рад нич ке кла се дру ге 
Ју го сла ви је за ко је ка же Ан то нић 
да не би тре ба ле ни да по сто је јер 
го во ре о јед ном вре ме ну ко је смо 
МИ уни шти ли, о вре ме ну ко је 
нам да нас де лу је по пут фан та зи је. 
То вре ме у ко ме је рад нич ка кла са 
би ла це ње на и у ко ме се ле по жи
ве ло да нас нам де лу је та ко да ле ко 
и та ко нео ствар љи во.

Књи га Обр ну та еко но ми
ја 20042006 пре ма Ан то ни ћу 
оби лу је евро ре форм ским сте ре
о ти по ви ма: но вац је глав на вред
ност и кроз ње га се све мо же раз
у ме ти; при ва ти за ци ја је лек за све 
и нај го ра при ва ти за ци ја је бо ља 
од јав ног вла сни штва; ЕУ је глав
ни циљ ко ме тре ба те жи ти и због 
ко га тре ба све жр тво ва ти; Ср би ја 
се на ла зи на ко рак од по врат ка у 
де ве де се те... Ан то нић ка же да су 
Ср би пре ма овој књи зи ису ви ше 
глу пи и при ми тив ни да би ушли у 
ЕУ јер не во де ра чу на о нов цу, већ 
су оп те ре ће ни ми то ви ма о ча сти, 
прав ди, љу ба ви, о све том Ко со ву, 
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уме сто да ово за бо ра ве и по ђу на 
пут у ЕУ. 

За Те о фи ла Пан чи ћа (Кроз 
кли су ри не) ка же да је ве о ма да
ро вит, за во дљив и да пи ше бо ље 
од мно гих ин те лек ту а ла ца, али да 
се тре ба чу ва ти оно га што он пи
ше. Он на ве о ма за во дљив на чин 
пи ше о на ци о на ли зму и на ци о на
ли сти ма (где чак и де цу пре тва ра у 
на ци о на ли сте) и го во ри о до ла ску 
Ве ли ког хи ги је ни ча ра ко ји ће нас 
очи сти ти овог зла. Тре ба ло би се 
чу ва ти ова квог спа се ња. 

Ми лан Си тар ски, На та ша Ра
до вић, Сми ља на Ан то ни је вић и 
Дра га на Пет ко вић (Ин тер нет 
и јав на сфе ра у Ср би ји) су ура
ди ли јед ну ко рект ну сту ди ју о 
ин тер не ту у ко јој су го во ри ли о 
пред но сти ма и ма на ма ин тер не та 
без то га да не ко га кри ти ку ју или 
хва ле, и у то ме упра во ле жи пре
ма Ан то ни ћу глав на ма на овог де
ла, јер је про пу ште на при ли ка да 
се же сто ко на пад не зло у по тре ба 
ин тер не та на на шим про сто ри ма.

Ан то нић се те шко од лу чио да 
ура ди при каз књи ге Не ко је ре
као фе ми ни зам? Ка ко је фе ми
ни зам ути цао на же не XXI ве ка, 
али да, ка ко он ка же, про сто ни је 
имао из бо ра ка да је при ли ком 
пред ста вља ња ове књи ге ре че но 
да би она тре ба ло да се увр сти у 
уџ бе ни ке. Он се пи та ка ко је мо
гу ће да 26 обра зо ва них и та лен то
ва них аутор ки ове књи ге не при
ме ћу је ли це мер је у тврд ња ма да у 
по ло жа ју же на ни је до шло до ни

ка квих про ме на, као и ли це мер је 
са рад ње овог по кре та са гло ба ли
стич ким струк ту ра ма.

Аутор го во ре ћи о је зи ку по ли
тич ке ко рект но сти (ПК) по ка зу је 
ка ко и он мо же би ти сред ство кул
тур ног ра та. Ту он го во ри о пред
ло гу За ко на о дис кри ми на ци ји 
ЛДПа и о то ме ка ко он пред ста
вља пра ви при мер ап со лу ти зма. 

У де лу Бог ти по мо гао Ан то
нић кри ти ку је тер ми но ло ги ју и 
из бор те ма у ње му. Ви дој ко вић 
је пре ма ње му до спео у ви со ке 
књи жев не кри ти ке са мо због иде
о ло шке по доб но сти јер ако смо 
у то ме ис прав ни све ће нам би
ти омо гу ће но и све ће нам би ти 
опро ште но.

Књи га Пе шча ник ФМ, књи га 
10 пред ста вља тран скрипт еми
си ја од сеп тем бра до но вем бра 
2007. и де се та је у ни зу. Ан то нић 
ка же да је глав но де на ци фи ка циј
ско сред ство ко је се про па ги ра у 
њој де на ци фи ка циј ско трој ство 
– кур шум, на палм и ло ма ча, и да 
уко ли ко се иде је ове књи ге спро
ве ду до кра ја сви ће би ти срет ни 
сем 250.000 про фе со ра, но ви на ра 
и пи са ца, и сви ће слу ша ти Пе шча
ник. 

За Ко сту Ча во шког (Че му Де
мо крат ска стран ка) ка же да је 
био ве чи ти опо зи ци о нар ко ји је 
увек био ме та на па да иде о ло шких 
моћ ни ка ко ји у ове свр хе упо тре
бља ва ју и не тач не ин фор ма ци је 
(ла жи).
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Ан то нић се за тим ба ви уџ бе
ни ци ма за гра ђан ско вас пи та ње 
Де мо кра ти ја и људ ска пра ва: 
При руч ник из гра ђан ског вас пи
та ња за уџ бе ни ке I и II раз ре да 
сред њих шко ла  и Ја и дру ги: гра
ђан ско вас пи та ње – са зна ње о 
се би и дру ги ма, уџ бе ник за пр ви 
о дру ги раз ред основ не. Пр ви је 
пре ма ње му до бар при мер ути ца
ја Хел син шког од бо ра на ре фор
му обра зо ва ња. На и ме, у ње му се 
ни јед ном не по ми ње реч Ср би ја 
или срп ски, што по ста је уста ље на 
прак са и у свим оста лим уџ бе ни
ци ма. И та ко ми по ста до смо је
дан без и ме ни на род. Дру ги је, пак, 
пра ви при мер Ор ве ло ве бу дућ но
сти ко ја нас че ка. У ње му се ро ди
те љи и на став ни ци при ка зу ју као 
глав ни де чи ји не при ја те љи, као 
на сил ни ци ко ји су глав ни кр ши о
ци њи хо вих основ них пра ва.

За Бран ка Ми ла но ви ћа (Два 
ли ца гло ва ли за ци је) ка же да је 
је дан од рет ких ко ји се усу ђу ју да 
ка жу по не ку исти ни ту реч о гло
ба ли за ци ји и да је ви ше та квих 
бо ље би смо раз у ме ли свет у ко ме 
жи ви мо.

Ан то нић хва ли Сло бо да на Ву
ко ви ћа (Пра во мо рал и ко руп ци
ја) јер он при па да пр вим на ра шта
ји ма шко ло ва них срп ских со ци о
ло га ко ји је оста вио зна ча јан траг 
у на шој со ци о ло ги ји. Ву ко вић је у 
сво јој сту ди ји ве о ма си сте ма тич
но и пот кре пље но гра ђом из нео 
оп шти по глед на по што ва ње за

ко на у Ср би ји као и на рад  јав них 
слу жби.

За Ла сла Се ке ља Ан то нић ка
же да пред ста вља пра ви при мер 
про гон ства. Се кељ је пи сао мно го 
и до бро али је стал но био на уда ру 
по ли тич ких не ис то ми шље ни ка 
јер се ни је пла шио по ли тич ких 
ауто ри те та и ни је се бо јао да то 
ка же.

Вла дан Ба тић је пре ма Ан то
ни ћу у сво јој сту ди ји Две Ср би је 
из нео не ке до бре иде је, али је про
блем у то ме што ни је нај бо ље раз
у ме оно о че му је пи сао и ни је био 
до сле дан у сво јим по ступ ци ма.

Књи га Чу вај те се да вас ко не 
пре ва ри: пра во сла вље на ме ђи 
ве ко ва спа да пре ма Ан то ни ћу у 
ред књи га ко је не ће би ти пред
ста вље не у кул тур ним ру бри ка ма 
ни ти пак по ме ну те на те ле ви зи ји. 
Реч је о хри шћан ској пу бли ци
сти ци, о књи га ма ко је из тра ди
ци о нал ног угла по сма тра ју свет 
у ко ме жи ви мо, о књи га ма ока
рак те ри са них ан ти гло ба ли стич
ким, јер хри шћа ни ве ру ју да ће 
крај исто ри је за по че ти ства ра њем 
свет ског цар ства, свет ске то та ли
тар не др жа ве.

За књи гу Мо ра ли стич ки 
фраг мен ти Ан тић ка же да спа да 
у ред до брих књи га за ко је се чу је 
пре ко ло ших кри ти ка (ту он ми
сли на кри ти ку Ива на Чо ло ви ћа 
у Пе шча ни ку). Пе шча ник је за 
Ан ти ћа маљ ко ји не пре ста но ме
ље не во де ћи ра чу на о вред но сти 
књи жев ног де ла. За ње га је ло ше 
све оно што се ко си са ње го вим 
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на чи ном раз ми шља ња, са ње го
вом иде о ло ги јом.

За књи гу Фи ло со фи ја па лан
ке ка же да је на пи са на те шким и 
не ра зу мљи вим је и зи ком и да се 
са крај њом му ком мо же раз у ме ти, 
и то ви ше на слу ти ти шта је пи сац 
хтео уоп ште да ка же не го да раз
у ме мо ло гич ну це ли ну ове књи ге. 
Ме ђу тим и по ред све га ово га ова 
књи га је по ста ла би бли ја Дру ге 
Ср би је и ма ло ко ће се усу ди ти 
да ка же да ју је про чи тао а да је у 
ства ри уоп ште ни је раз у мео. Ан
то нић ка же да је од Кон ста ти но
ви ћа (ауто ра ове књи ге) до Пан
чи ћа (ко ји је про гла шен за ње го
вог на след ни ка) Дру га Ср би ја 
про шла дуг пут ко ји сва ка ко ни је 
пут на ви ше.   

У по след њем огле ду у сво јој 
књи зи Ан то нић раз ма тра кри зу 
де мо кра ти је и тран сна ци о нал не 
ели те и ка же да но ви то та ли та ри
зам до во ди не са мо до кра ја де мо
кра ти је, већ и до кра ја дру штве не 
од го вор но сти ели та и, исто вре ме
но, до кра ја до са да шњих људ ских 
за јед ни ца, што по тен ци јал но мо
же зна чи ти и крај са ме људ ско сти.

Ова сту ди ја Сло бо да на Ан то
ни ћа пред ста вља зна ча јан до при
нос у раз у ме ва њу про бле ма ти ке 
кул тур ног ра та. Ан то нић ка же да 
је ова књи га на пи са на са ци љем да 
се по стиг не уми ру ју ће деј ство и 
да је, иако ова књи га го во ри о ра ту, 
она про тив ра та. И за и ста, аутор у 
овој књи зи на је дан ле пр шав на
чин са из ве сном до зом иро ни је, 
ко ји ће сва ка ко др жа ти па жњу 

чи та о ци ма, свом же сти ном кри
ти ку је нај ра зли чи ти је на чи не 
кул тур ног ра та. Она сва ка ко има 
свој зна чај и у ука зи ва њу то га да је 
кул тур ни рат под јед на ко опа сан 
по пут би ло ко је дру ге вр сте ра та, 
ако не и опа сни ји. 

Јер, пе ро не ка да мо же би ти 
убо ји ти је од мет ка...
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Јо во Мар ко вић 
ФЕНОМЕНИ 
ГЕОПОЛИТИКЕ

Ми лош Кне же вић, Мо за ик 
ге о по ли ти ке, Иден ти тет, 
тран зи ци ја, срп ско пи та
ње, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град 2008.

Срп ској на уч ној јав но сти je 
по знат рад по ли ти ко ло га и прав
ни ка, на уч ног ис тра жи ва ча и пу
бли ци сте Ми ло ша Кне же ви ћа. 
На све тлост да на, у вре ме ну оп
штих кон фу зи ја, су прот ста вље
но сти и су мра ка ге о по ли тич ких 
ви зи ја, иза шла је ње го ва но ва књи
га „Мо за ик ге по по ли ти ке“, два де
се та по ре ду у ду го роч ном про јек
ту „За мах“ и јед на у ни зу књи га из 

ци клу са „Им пул си ге о по ли ти ке“. 
Она је ујед но те о риј ски при лог 
ауто ро вом ан га жма ну на на уч ном 
про јек ту „Дру штве но по ли тич
ке прет по став ке из град ње де мо
крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, 
ко ји се оства ру је на Ин сти ту ту за 
по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду.

Спо соб ност јед ног на ро да да 
оп ста не у ди на мич ким и кон тра
верз ним ис ку ше њи ма исто ри је, 
пре све га, се огле да у ње го вој во
љи и спо соб но сти да са чу ва свој 
кул тур но и сто риј ски иден ти тет, 
са мим тим да са чу ва сво ју аутен
тич ну на ци о нал ну свест као и да 
пра вил но иза бе ре сво је са ве зни
ке. По во ди за ова ква те о риј ска ис
тра жи ва ња по сто је увек, по себ но 
он да кад по ли тич ким ели та ма не
до ста ју раз у ме ва ња оп штег свет
ског кон тек ста и кре а тив не ви зи
је. Да би се да нас схва ти ли од но си 
Ср би је са сво јим су се ди ма, ма ко
ли ко то би ло и бол но, нео п ход но 
је де фи ни са ти њи хо ве при мар не 
ге о по ли тич ке ка рак те ри сти ке. 
За то ком па ра тив на ква ли та тив
на ана ли за о ути ца ју про ме ње ног 
ме ђу на род ног окру же ња за но во
на ста ле ју жно сло вен ске др жа ве, 
па са мим тим и за Ср би ју, мо же на 
то да ти ва лид не од го во ре. 

Од бо јан по сле рат ни став пре
ма Ср би ји, Ср би ма, прет ход ној 
СРЈ, не за сту па ју да нас са мо не ка
да шње ју го сло вен ске ре пу бли ке 
са ко ји ма одва ја ње ни је про те кло 
спо ра зум но и мир но, при ме ћу је 
аутор Ми лош Кне же вић. Раз би
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ја њем за јед нич ке ју го сло вен ске 
др жа ве на Бал ка ну је по рас тао 
број на че тих и не из ве сних др жа
ва, а Ју жно сло вен ско под руч је је 
до би ло дво стру ки ме ђу на род ни 
ка рак тер: „оно је по ста ло ме ђу др
жав но под руч је Ју жних Сло ве на 
по де ље них на петшест др жа ва и 
као ет нич ки раз ло же но под руч
је Ју жних Сло ве на под врг ну то је 
ме ђу на род ној нео ко ло ни јал ној 
ин тер вен ци ји.“

Оства ре на се це си ја ни је са мо 
за ре зул тат има ла ком про ми то
ва ње срп ских ин те гра тив них по
тен ци ја ла ме ђу Ју жним Сло ве ни
ма и „за тва ра ње“ свих ју жно сло
вен ских ет нич ких и на ци о нал них 
пи та ња на ште ту отво ре ног и 
не ре ше ног срп ског на ци о нал ног 
пи та ња, већ и но во на ста ле ге о по
ли тич ке окол но сти ко је Ср би ји 
на ме ћу но ве иза зо ве.

У ве зи с тим, зна чај но је при
ме ти ти да по ред мно го број них 
ге о стра те шких за јед нич ких ин те
ре са Ср би је и Ма ђар ске у пе ри о ду 
се це си је од Ју го сла ви је Ма ђар ска 
је ак тив но по др жа ва ла ју го сло
вен ске се це си о ни стич ке ре пу
бли ке, по себ но Сло ве ни ју и Хр
ват ску, а да нас сле ди евро а ме рич
ки гло ба ли стич ки кон цепт „Парт
нер ство за мир“ и ула зак у НА ТО 
и по др жа ва се це си ју ауто ном не 
срп ске по кра ји не Вој во ди не.

Иако је Ру му ни ја као се ве ро и
сточ ни су сед, пра во слав на зе мља 
са ко јом Ср би ја не ма исто риј ске 
спо ро ве у сми слу те ри то ри јал

них пре тен зи ја и у њој је по ја ча
но при су ство За па да, тј. Аме ри ке 
због цр но мор ске по зи ци је (лу ка 
Кон стан ца) и коп не не бли зи не 
Ру си је.

Бу гар ска је до са да кроз исто
ри ју пре ма Ср би ји би ла не по у
зда на и кон фликт на зе мља. Ње на 
агре сив ност се за сни ва на по ли
тич кој не до вр ше но сти на ци о
нал ног и др жав ног про јек та 1878
1918. и ге о по ли тич кој фик са ци ји 
Ма ке до ни је и ис точ не Ср би је 
као, на вод но, еми нент но бу гар
ских ет нич ких и је зич ких про сто
ра.

Срп скома ке дон ска гра ни ца је 
нај ма ње спор на од свих ју жно сло
вен ских ме ђу др жав них гра ни ца. 
Али због бу гар ских пре тен зи ја на 
ма ке дон ске те ри то ри је, спо ра са 
Грч ком око име на ма ке дон ске др
жа ве, ал бан ских аспи ра ци ја пре
ма за па ду Ма ке до ни је, до ми нант
ни ма ке дон ски га рант не за ви сно
сти је Аме ри ка ко ја де мон стри ра 
вој но при су ство на ма ке дон ској 
те ри то ри ји.

Не ка да шња ју го сло вен ска 
ре пу бли ка БиХ је до жи ве ла дво
стру ку се це си ју, при ме ћу је Кне
же вић. Ак тив ну у ко јој се као 
псе у до су бјект одво ји ла од СФРЈ 
и па сив ну за то што су се од ње 
одво ји ли срп ски и хр ват ски и му
сли ман ски де ло ви и на тај на чин 
до ве ли у пи та ње ње ну це ли ну. 
Би тан чи ни лац ко ји трај но и су
штин ски оне мо гу ћу је Бо сну да 
се кон сти ту и ше као де мо крат ска 
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на ци о нал на др жа ва је чи ње ни ца 
да ни ка да ни је има ла де фи ни сан 
ет нич ки, др жав ни и на ци о нал ни 
иден ти тет.

Као два нај ве ћа на ро да Ју
жних Сло ве на Ср би и Хр ва ти 
су од ре ђи ва ли суд би ну две ју го
сло вен ске др жа ве, а срп скохр
ват ски од но си ни су пре ста ли да 
бу ду фак тор од пре суд ног зна ча ја 
за ста бил ност Бал ка на. Хр ват ска 
ни је са мо сло вен ска, већ из ра зи то 
ка то лич ка зе мља што до ка зу ју ње
не спе ци јал не ве зе са Ва ти ка ном. 
Ме ђу тим, при ме ћу је Кне же вић, 
хр ват ску спољ ну по ли ти ку пра ти 
зна ча јан па ра докс ко ји про ис ти че 
из ње них же ља да као ре ги о нал
на си ла до ми ни ра у ре ги о ну и да 
при том не бу де на Бал ка ну не го у 
За пад ној Евро пи.

Оти ма ње КиМ као ко лев ке 
срп ске др жав но сти и ду хов но сти 
ни је са мо сма њи ло фак ти ци тет 
срп ске су ве ре но сти, већ је до дат
но осла би ло ње не ге о по ли тич ке 
по зи ци је пре ма су се ди ма.

По себ но су зна чај не те о риј ске 
ана ли зе пој мо ва по ли тич ки про
стор, Бал кан и бал ка ни за ци ја, де
бал ка ни за ци ја и евро пе и за ци ја. 
По ли тич ки фор ми ран про стор, 
тј. те ри то ри ја, ње гов по ло жај, ме
сто, ве ли чи на и рас по ло жи ви ре
сур си по себ но ути чу на исто риј
ске суд би не и ста ње на ро да. Док 
не ки по ло жај у про сто ру и ме ста 
те ри то ри ја ли за ци је ис ка зу ју еко
ном ске, са о бра ћај не и по ли тич ке 
пред но сти, до тле се дру ги про

сто ри сво јим мањ ка во сти ма и 
не по год но сти ма ис по ља ва ју као 
оп те ре ће ње и ма на. Исто риј ски 
је по твр ђе но да на ци о нал на и др
жав на то по гра фи ја има по себ но 
зна че ње за суд би ну на ро да, а Бал
кан је по себ но бо гат при ме ри ма 
ове вр сте.

Бал кан ски про стор у це ли ни 
и у де ло ви ма је че сто осва јан и 
ин кор по ри ран у са ста ве ве ли ких 
им пе ри јал них др жа ва не го што 
је успе вао да се ус по ста ви као ин
те гра тив ни про стор чи ја би моћ, 
по ре чи ма Ми ло ша Кне же ви ћа, 
из ви ра ла из ње го вог сре ди шта. 
Бал кан је кроз ве ко ве ме њао број 
и рас по ред др жа ва ко је су га за
по се да ле, али ни ка да ни је био 
по кри вен те ри то ри јом са мо јед не 
др жа ве ма ко ли ко она би ла ве ли ка 
и сна жна. Бал кан ни кад ни је би ло 
мо гу ће ин те гри са ти спо ља ин ва
зи јом и то ис ку ство тра је до да на
шњих да на.

За то су на ро ди Бал ка на исто
риј ски и по ли тич ки нај ма ње од
го вор ни за на ста нак, ци клич но 
по на вља ње пој мо ва бал ка ни зам и 
бал ка ни за ци ја. Тим по во дом, за
кљу чу је аутор књи ге: „Бал кан је, 
на и ме, за Евро пу За па да био ис
кри вље но, а мо жда и по ло мље но 
огле да ло ње не по ло мље не мо ћи 
и не мо ћи! Бал кан је из ра жа вао 
све оно што је Евро па За па да хте
ле и ни је хте ла. Да би ви ше ли чио 
на Евро пу, да би ко нач но по стао 
'пра ва Евро па', Бал ка ну је пре по
ру че но и од ње га су тра же ни евро
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пеј ство и евро пе и за ци ја. Пре пре
ка евро пеј ству и евро пе и за ци ји 
би ли су на рав но, бал ка ни зам и 
бал ка ни за ци ја. Евро пе и зам је 
ста јао на су прот бал ка ни зма баш 
као што је Евро па ста ја ла на спрам 
Бал ка на.“ (стр. 122123.)

Он да ка да се уђе у Евро пу 
(Уни је) ви ше се не ће би ти на Бал
ка ну, тј. са мо ге о граф ски али не и 
кул ту рал но и ге о по ли тич ки. За то 
за Ср бе уоп ште не би тре ба ло да 
по сто ји ди ле ма европ ске ин те
гра ци је или пре вла да ва ње на ци
о нал не раз је ди ње но сти, тј. бр жи 
и до сто јан стве ни ји ход кроз про
стор и вре ме. 

И на кра ју о че му ће Ср би не го 
о Ру си ма и Ру си ји. У крај њој ли
ни ји при ја те љи се не би ра ју ме ђу
на род ним про то ко лом, ге о граф
ским по ло жа јем, тј. су сед ством, 
већ по ме ри на ци о нал ног и др жав
ног до сто јан ства и са мо по што ва
ња. Не та ко дав но у про шлом ве ку 
у из у зет но кри тич ним тре ну ци ма 
за Ср бе и срп ски на род Ру си ја је 
при ти ца ла у по моћ. При ти ца ла је 
у по моћ то ком бал кан ских ра то ва 
19121913, ав гу ста 1914, у пе ри о ду 
свет ских 19411945, гра ђан ских 
19911995, не дав них и кр ва вих 
1999, итд.

Кне же вић при ме ћу је да је би
ло и срп скору ских не спо ра зу ма 
и ми мо и ла же ња као у ме ђу рат
ном пе ри о ду 19181941, за тим у 
пе ри о ду Дру гог свет ског ра та 
19411945, по себ но 1948, у Ти то
вом  пе ри о ду око не свр ста ва ња у 

вре ме ну Ни ки те Хру шчо ва и Ле
о ни да Бре жње ва, итд. У пе ри о ду 
вла да ви не ан ти ру ског ру ко вод
ства у Ру си ји За пад ју је ко ри стио 
за ме ђу на род не при ти ске на Ју го
сла ви ју и Ср би ју. У ства ри, по сто
ји је дан не по би тан кон ти ну и тет 
ци клич ног исто риј ског кре та ња 
у срп скору ским од но си ма ко ји се 
ма ни фе сту је у им пе ри јал ним ул
ти ма ту ми ма Ср би ји и зах те ви ма 
за по моћ Ру си ји.

Ма ло је не до ста ја ло и да Ру си
ја бу де до ту че на свет ским нео ли
бе рал ним псе у доре фор ми змом. 
Ге о е ко ном ска, ге о по ли тич ка про
ва ли ја низ ко ју се ко тр ља ла Ру си ја 
тра ја ла је пре ду гих пет на ест го
ди на – од Гор ба чо ва до Јељ ци на 
(19852000). Гор ба чо вљев чу ве ни 
по ли тич ки по клич на кон гре су 
КПССа «ре фор ми са ти се или 
про па сти» био је мно го бли жи 
дру гој ал тер на ти ви. За пад на оли
гар хи ја је ли ко ва ла над ра за ра њем 
број них сек то ра ру ске при вре де, 
не ми ло срд не пљач ке при род них 
бо гат ста ва, ра су ла ру ске др жа ве 
и на ци је. Еуфо ри ја на За па ду до
сти гла је та кве раз ме ре да је јед
на аме рич ка ди пло мат ки ња чи је 
име, аутор књи ге ка же, ни је врд но 
по ме на, а по угле ду на од ре ђе не 
ен гле ске исто ри ча ре и стра те ге 
из ја ви ла да Ру си ја има ви ше у ге о
гра фи ји не го у исто ри ји и да је (по 
за пад ним кри те ри ју ми ма вред
но сти) нео д го вор но и не по треб
но ве ли ка зе мља и да је због то га 
тре ба сма њи ти на без о па сно ме
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ру. На вод но оно што има Ру си ја 
она не уме то ко ри сно да упо тре
би, па је због то га нај бо ље да ње не 
ре сур се стра те шки кон тро ли шу и 
ко ри сте они ко ји то нај бо ље зна ју, 
а то су нај моћ ни је зе мље За па да 
пред во ђе не Аме ри ком.

Ру си ја је све сна сво јих по ра
за и сво јих по бе да, а сли ко ви ти 
и са же ти при каз ге о по ли тич ких 
гу би та ка, из ме ђу оста лих, дао 
је и ути цај ни ру ски по ли ти чар 
и гра до на чел ник Мо скве Ју риј 
Лу шков, ко га Кне же вић ци ти ра: 
„Те ри то ри јал ноге о граф ски ре
сур си на ше зе мље пре тр пе ли су 
нај ве ћи гу би так – у од но су на оно 
чи ме је рас по ла гао СССР. По сле 
обра зо ва ња но вих др жа ва, Ру си
ја се на шла од гур ну та од За пад не 
Евро пе, ре ги о на Бли ског и Сред
њег ис то ка и Ју жне Ази је. Су же ни 
су из ла зи на Цр но, Сре до зем но и 
Бал тич ко мо ре. Па ипак, ми оста
је мо као и пре евроазиј ска др жа
ва чи је је те ри то ри јал но при су
ство на оба кон ти нен та осет но и 
нео спор но.“ (стр. 231).

Сла бље ње  Ру си је ну жно би 
се од ра зи ло на све ве ће сла бље ње 
Ср би је, али је Ру ска Фе де ра ци ја, 
за раз ли ку од Ср би је, сво је ин те
ре се и ин те ре се дру гих обез бе ди
ла и кроз За јед ни цу Не за ви сних 
Др жа ва. С дру ге стра не, не га тив
ни тренд ре зул та та срп ске др
жав не по ли ти ке ни до да нас ни је 
за у ста вљен. Ре пу бли ка Срп ска 
Кра ји на је по ни ште на хр ват ском 
вој ном ак ци јом уз пре суд ну за

пад ну ди пло мат ску, ло ги стич ку и 
вој ну по моћ. Ни је оп стао др жав
ни са вез Ср би је са Цр ном Го ром, 
а Ре пу бли ка Срп ска је пер ма нент
но из ло же на при ти сци ма ре у ни
та ри зо ва ња у БиХ. Тен ден ци је 
стал ног до во ђе ња у пи та ње ин те
гри те та и су ве ре ни те та др жа ве 
Ср би је ни су за у ста вље не, по себ
но по сле на сил нич ког оти ма ња 
Ко со ва и Ме то хи је.

По ли тич ка сце на Ср би је да
нас као и мно го пу та у са вре ме ној 
исто ри ји не са мо што ни је је дин
стве на већ је по де ље на на срп ске 
ис точ ња ке и срп ске за пад ња ке. 
При том, че сто се за бо ра вља да све 
ве ли ке им пе ри јал не иде о ло ги је у 
су шти ни има ју сим пли фи ко ва ну 
кон струк ци ју, у пре во ду за ла га
ња за за пад не вред но сти су да нас 
за ла га ње за НА ТО, а за ла га ње за 
НА ТО је до бро вољ но при хва та
ње дез ин те гра ци је срп ских на ци
о нал них и др жав них про сто ра.
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