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* Институт за политичке студије, Београд

ЂуроБодро жић*

КО ЛО НИ ЈАЛ НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Резиме

Завршетком„хладног рата“талас „демократизаци
је“ запљуснуо је свом снагом земље које су се у хладнора
товскомнадметањуналазилеусупротномтабору.Штаим
јето донело: слободу или страну хегемонију?Може ли се
„хладноратовскаподела“посматратисамокаоид еолошка
илијеосновподеледубљи,самимтимитрајнији?Отомесе
расправљауовомраду.

Прихватање запа дног социјалнополитичког, економ
скогикултурногобрасцанијенегдашњесоцијалистичкезе
мљеучинилоЗапа дом,већколонијомЗапа да.
Кључне речи: демократија, колонијализам, ид еологија, за

па дњаштво.
Де ве тог но вем бра 1989. го ди не, де мон стран ти из ДДР 

кре ну ли су да ру ше Бер лин ски зид. Не тре ба ни ре ћи да су 
би ли ус хи ће ни и да су ли ко ва ли, и не са мо они. Оду ше вље-
ње је пре ли ло све на За па ду. Мо же се тај зид зва ти сим бо лом 
хлад ног ра та, не мач ке по де ље но сти или ка ко већ, али он је 
био и сим бол ру ске мо ћи ко ја је зна чи ла: ми смо ту. Тог но-
вем бар ског да на, пре ци зни је но ћи, би ло је ја сно да те мо ћи 
ви ше не ма, за то је сла вље би ло та ко ве ли ко и та ко ши ро ко на 
це лом За па ду и ме ђу ру ским не при ја те љи ма на Ис то ку. Ни ко 
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ни је про сла вљао крај хлад ног ра та. Крај, сам по се би, не зна-
чи ни шта кад не би зна чио ре зул тат. А ре зул тат је био ви ше 
не го ја сан – по раз. Ни ка кав по раз ко му ни зма, већ по раз Ру-
си је. Ру си ја се уру ши ла дво стру ко: као ге о по ли тич ка си ла и 
као са мо стал на исто риј ска лич ност ко ја тра га за соп стве ним 
сми слом исто ри је.1

Шта су те но ћи осе ћа ли Ру си? Мно ги су се ра до ва ли. 
Али че му: че му су се они ра до ва ли, и огром на ве ћи на Ср ба 
с њи ма? Ра до ва ли се го то во без из у зет ка. И они ко ји ма ни је 
би ло све по во љи, кри ли су сво ја осе ћа ња јер, Бо же мој, тре-
ба ло је би ти у мо ди.

Јед но су мно ги пре ви де ли у хлад но ра тов ском над ме-
та њу: да то ни је био су коб ап стракт них иде о ло ги ја, већ кон-
крет них на ро да и зе ма ља. Не тре ба – упо зо ра ва А. Зи но вјев 
– ме ша ти бор бу про тив ко му ни зма са бор бом про тив Со вјет-
ског Са ве за: у би ти реч је о овом дру гом ко је се пред ста вља 
као пр во. Иде о ло ги ја ма не ма ме ста у ра ту, оне се обич но ко-
ри сте као оправ да ње из да је.2

Ни је ли ов де кључ кон тро вер зе ко ја је пра ти ла Ми ха и-
ла Шо ло хо ва и ње го во ства ра ла штво: цр ве ни или бе ли? Ни је 
ли ње го ва по ру ка: из ме ђу на ших цр ве них и њи хо вих бе лих 
– за цр ве не; из ме ђу њи хо вих цр ве них и на ших бе лих – из бор 
па да на бе ле. Ни је од лу чи ва ла иде о ло шка бо ја, већ срод ство. 
У ова квим су ко би ма не од лу чу је на кло ност, већ при пад ност. 

У ро ма ну Узораналедина Шо ло хов се обра тио они ма 
ко ји су се узда ли у стра ну по моћ и са ве зни ке, сле де ћим ре чи-
ма: „Слу ша ли смо вас про шли пут ка ко сте нам злат на бр да 
и до ли не обе ћа ва ли, и чу дом смо се чу ди ли, а од ви ше су вам 
обе ћа ња би ла скли ска! Го во ри ли сте да ће нам, као са ве зни-
ци, у слу ча ју устан ка, смје ста до пре ми ти оруж је и сву вој ну 
опре му. А на ше је са мо по стре ља ти ко му ни сте. Али по сли је 
смо се ми за ми сли ли, и шта је ис па ло? Оруж је ће они и до ве-
сти, то је јеф ти на ро ба, са мо, па зи, они ће и са ми ући у на шу 
зе мљу! А ако уђу, ви ше их се не ћеш ла ко ри је ши ти! Да он да 
и њих мо рад не мо оруж јем с ру ске зе мљи це го ни ти. А ко му-
ни сти су на ши, мо же се ре ћи, сво ји, ро ђе ни, а они, враг би их 
знао ка ко го во ре, сви хо да ју охо ло, и усред зи ме не би од њих 

1 Н. В. На роч ниц ка, РусијаиСловениусвијетупромјена, Бе о град, Бо го слов-
ски фа кул тет, 2003, стр. 121.

2 А. Зи но вјев, СвијетлаБудућност, За греб, Гло бус, 1986, стр. 267.
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из мо лио сни је га, а ако им до пад неш ша ка, ми ло сти не че кај! 
... Ми смо те са ве зни ке упо зна ли и осје ти ли! А не, ми ће мо 
се ов дје са сво јом вла шћу не ка ко са ми из ми ри ти, а из но си ти 
сва ђу из ку ће не ма сми сла...“3

Сви су, не ка ко, у те да не би ли оп ти ми сти и на За па ду 
и на Ис то ку. Сви су ве ро ва ли да се из гу би ла мо гућ ност за 
су коб и да до ла зи пе ри од ми ра, ако не без ика квих, оно ба-
рем ве ли ких су ко ба. Ве ро ва ло се да не ста је по де ље но сти и 
да свет опет по ста је је дан, ко ји има јед ну ду шу и је дан глас. 
Про по ве да ло се да на ста је ме ђу на род но брат ство и до ба свет-
ског ми ра и про спе ри те та под па тро на том бла го сло ве них 
САД, ко је ће се по на ша ти и не се бич но и не при стра сно, па су 
мно ги и тај па тро нат и окри ље аме рич ке хе ге мо ни је ви де ли 
као бла го слов.

Иде о ло ги ја аме ри ка ни зма ни је ште де ла на обе ћа њи ма. 
Сви ма је обе ћа но да ће би ти За пад, уко ли ко то же ле. До бра 
во ља је ту. Ре цепт – по знат.

У вре ме „хлад ног ра та“ по ста ло је уоби ча је но да се под 
реч ју За пад озна ча ва скуп зе ма ља с од ре ђе ним со ци јал но-по-
ли тич ким уре ђе њем. Пре у зе ти овај обра зац уво ђе њем де мо-
кра ти је, тр жи шта и про во ђе њем при ва ти за ци је, сма тра ју за-
пад ња ци, већ је до вољ но за пре о бра жај соп стве ног дру штва 
у део За па да. Уве ре ње да За пад сва сво ја до стиг ну ћа и ме сто 
на ком се на ла зи ду гу је при ват ном вла сни штву и ка пи та ли-
зму по ста ло је оп ште. 

А мо же ли се За пад све сти на на ве де на свој ства или се 
ра ди о ти пу дру штва фор ми ра ног у спе ци фич ним и исто риј-
ски не по но вљи вим окол но сти ма? Та ква пи та ња мо гла су иза-
зва ти са мо под смех. И отво ре ни пре зир.

На кон по ра за у „хлад ном ра ту“, бив ши „марк си сти“ 
пре тво ри ли су се у ва тре не „то кви лов це“ и још же шће „по-
пе ров це“, про по вед ни ке За па да као зе маљ ског ра ја у ко јем 
вла да бла го ста ње и из о би ље, ко је се ну ди сви ма, уко ли ко се 
при хва те за пад ни обра сци об ли ко ва ња дру штва. Срам на ка-
пи ту ла ци ја, без ис па ље ног мет ка, про сла вља на је као осло-
бо ђе ње, отва ра ње вра та и ства ра ње усло ва за оства ре ње све га 
оног што су обе ћа ва ле ко му ни стич ке во ђе и иде о ло зи. Сва ки 
по ку шај да се о да тој ства ри про го во ри са ста но ви шта здра-

3 М. Шо ло хов, Узораналедина, За греб, 1980, стр. 225, 226
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вог ра зу ма при ман је као жал за из гу бље ним по зи ци ја ма у 
но мен кла ту ри про па лог по рет ка, или као иди о ти зам ко ји не 
за вре ђу је ни ка кву па жњу.  

За пад је пру жио по др шку свим де струк тив ним си ла ма 
да раз би ју ко му ни стич ки упра вљач ки апа рат, не пи та ју ћи 
ка ква је њи хо ва при ро да, ка кви су им ци ље ви или иде о ло-
ги ја. Сви они су на зва ни сло бо да ри ма и бор ци ма за де мо-
кра ти ју. А кад се ко му ни стич ки си стем сру шио, пре ста ли су 
би ти ин те ре сант ни, из у зев уко ли ко су се при ми ли уло ге да 
том истом, За па ду омо гу ће пљач ку сво јих зе ма ља за шта су 
на гра ђе ни при ма њи ма ко ја их из јед на ча ва ју са бо га тим љу-
ди ма на За па ду. Сви они ко ји се ни су при ми ли та кве уло ге, 
или им ни је до де ље на, по ста ли су ту жна по ја ва. Нај ту жни ја 
су сва ка ко они ко ји још ни су схва ти ли шта се до го ди ло, још 
се по зи ва ју на сво је за слу ге у бор би за де мо кра ти ју, сма тра-
ју се из не ве ре ним од стра не За па да ко ји је, из не ве ра ва ју ћи 
њих, из не ве рио соп стве не прин ци пе, огре шио се о на че ла на 
ко ји ма је кон сти ту и сан. И, ве ле, ка ко ће и сам За пад, за то, 
про па сти.

На ша суд би на, ма шта ми сли ли, сви ђа ло се то не ко ме 
или не, све за на је са суд би ном Ру си је. 

Суд би на Ру си је, па и це ло куп ног Сло вен ства, ве за на је 
с пи та њем у ко јој ме ри ће оно одо ле ти бо ле сти ко ја би се оп-
штим име ном мо гла на зва ти европејштином. Об ли ке евро-
пеј шти не ко ји ма се ра за ра на род ни жи вот Ни ко лај Да ни лев-
ски је свео на: из о па ча ва ње на род ног жи во та и ње го ва за ме-
на ту ђим, ино стра ним об ли ци ма; по зајм љи ва ње ино стра них 
ин сти ту ци ја и њи хо во пре са ђи ва ње на ру ско тле; по глед на 
сва пи та ња на род ног жи во та и на све од но се, уну тра шње и 
спо ља шње, с европ ске тач ке гле ди шта, „њи хо во раз ма тра ње 
пре ко европ ских на о ча ра“ и европ ског угла гле да ња.4

За До сто јев ског, ко ји ‘’есте ти зу је’’ иде о ло шке и по ли-
тич ке пој мо ве да ју ћи им лик, евро пеј шти на је оли че на у ли ку 
Смер дја ко ва. Смер дја ков је про то тип на ших за пад ња ка. Зна 
Смер дја ков да га Иван мр зи. Али, он се Ива ну же ли до па-
сти и учи ни ти све што му за тра жи. И што по ми сли. Ка ко је 
За пад мно го уло жио у про па ган ду, смер дја ков шти на се ја ко 
ра ши ри ла. А ни ра ни је је, по не сре ћи, ни је не до ста ја ло.

4 Н. Ј. Данилевски, РусијаиЕвропа, Београд, Службени лист СРЈ, 1994. стр. 
218.
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Исто ри ја је не у мо љи ви су ди ја, не са мо др жа ва ма већ 
и иде ја ма. Она је по ка за ла да су се за ми сли за пад ња ка по-
ка за ле као уто пи ја, а на ме ре да се Ру си ја пре о бра зи иде ја ма 
европ ског со ци ја ли зма, као и ли бе ра ли зма, је ди но су иза зва-
ле по бе сне лу сти хи ју услед ко је ће ру ска им пе ри ја, са мо у 
јед ном ве ку, два пу та под ле ћи, при мо ра на да из но ва по ста-
вља пи та ња: ко је крив и шта да се ра ди? 

На ро ди по зајм љу ју тех нич ка до стиг ну ћа и не са мо у 
обла сти ма те ри јал не кул ту ре. И у сфе ри умет но сти по зајм-
љу ју се тех нич ки по ступ ци ко ји ма су овла да ли дру ги на ро-
ди. Али, оно што се не по зајм љу је, где не ма по дра жа ва ња, 
ба рем не оног ко је би би ло пло до но сно, је су иде а ли. Иде а ли 
мо ра ју оста ти на род ни. 

Мон те скје је је дан од пр вих ми сли ла ца ко ји је за па зио 
чи ње ни цу да, упр кос слич но сти ма, из ме ђу на ро да, по сто је 
и та кве раз ли ке, ко је чи не не мо гу ћим по ста вља ње пра ви ла 
и за ко на ко ји би би ли при ме ре ни за све на ро де и ко ји би код 
свих би ли јед на ко де ло твор ни. Он је у тој ства ри вр ло де ци-
дан у ста ву да за кон ски си стем има свој ко рен у осо бе но сти-
ма и од ли ка ма на ро да и зе мље. Број ни су чи ни о ци ко ји ути чу 
на ства ра ње да те осо бе но сти ко ја сва ки на род и зе мљу чи не 
ка рак те ри стич ним и са мо свој ним. У њих Мон те скје убра ја: 
кли мат ске при ли ке, ге о граф ски по ло жај, свој ства тла, на чин 
жи во та, са о бра ћај на свој ства зе мље, сте пен бла го ста ња, ре-
ли ги ју, оби ча је и тра ди ци о нал но на сле ђе. За ко ни су мно го-
број ни и ра зно вр сни, али ка ко сви свој ко рен има ју у до ми-
цил ном тлу, ме ђу њи ма по сто је не ви дљи ве али ор ган ске ве зе 
ко је их чи не си стем ском це ли ном. Укуп ност тих не ви дљи вих 
али чвр стих ве за он на зи ва ду хом за ко на. За то је и нај бо ље 
др жав но уре ђе ње оно ко је је у скла ду са уро ђе ним и исто риј-
ски сте че ним свој стви ма до тич ног на ро да.5

Све иде о ло ги је има ју за пад но по ре кло. Не за пад ни је 
дао ни јед ну иде о ло ги ју.6 Нај но ви ја иде о ло ги ја, ко ја као и све 
прет ход не, до ла зи са За па да је сте иде о ло ги ја о „кра ју иде о-
ло ги је“. Са ма по се би ова ква иде ја не мо же би ти дру га чи ја до 
иде о ло шка. 

5 Монтескје, ОдухуЗакона, Београд, Филип Вишњић, 1989. 
6 С. Хантингтон, Сукобцивилизација, Подгорица, ЦИД, 1998, стр. 57.
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Ни је нео п ход но по сто ја ње др жав не иде о ло ги је и др жав-
ног иде о ло шког апа ра та, као што је би ло у со ци ја ли стич ким 
зе мља ма, да би се го во ри ло о по сто ја њу иде о ло ги је. И без 
то га иде о ло ги ја по сто ји и рас по ла же сред стви ма за иде о ло-
шку об ра ду ма са. Иде о ло шко уче ње на За па ду ни је си сте ма-
ти зо ва но, под ве де но под јед ну иде ју. Оно је плу ра ли стич ко, 
сат ка но од мно штва иде ја ко је је не мо гу ће об је ди ни ти, ко је 
про ти ву ре че јед на дру гој. Али то не зна чи да не ма је дин ства. 
Плу ра ли зам ин те ре са и су ко би ка рак те ри стич ни су и за еко-
ном ску и по ли тич ку сце ну За па да, али то не зна чи да не по-
сто ји је дин ство еко ном ског или по ли тич ког си сте ма. Њи хо ви 
су ко би пред ста вља ју по де лу ра да у окви ру да те де лат но сти. 
То ва жи и за иде о ло ги ју. Упр кос ра зли ци иде ја и ни воу со-
фи сти ци ра но сти на ко јем се са оп шта ва ју, на истом су по слу 
Ха јек и ње го ви опо нен ти, а сви за јед но, опет, на истом по слу 
са нај вул гар ни јим жур на ли сти ма ко ји ту иде о ло ги ју сер ви-
ра ју ма сов ним по тро ша чи ма, ма они пр ви о то ме не хте ли ни 
чу ти.

Иде о ло ги ја на За па ду има ту осо би ну да она ниг де ни је 
из ло же на као це ло ви то уче ње ко је би, као та кво, би ло ла ко 
уоч љи во. Она је рас тво ре на у свим дру штве ним по ја ва ма: на-
у ци, умет но сти, штам пи, те ле ви зи ји, па и у ре ли ги ји.

Хва ло спе ви при ват ном вла сни штву, тр жи шту и ка пи-
та ли зму уоп ште, ко је мо же мо на ћи у По пе ро вим и Ха је ко вим 
књи га ма, на ди ла зе ди ти рам бе о ко му ни зму ко ји су се мо гли 
на ћи у ко му ни стич кој штам пи. Али, ови пре тен ду ју на на уч-
ност, нај ви шег ре да. Апо ло ги ја дру штве ног по рет ка на За па-
ду за њих је на у ка. По че так иде о ло ги је они про на ла зе у кри-
ти ци тог си сте ма и ње го ву кри ти ку озна ча ва ју иде о ло ги јом.

Они при зна ју да у за пад ном дру штву по сто је ано ма ли-
је, као што ве ру ју ћи чо век при хва та да и у цр кви има не-
до лич них де ла и по сту па ка. Али, за ве ру ју ћег чо ве ка, цр ква 
је цр ква: вратапа кленанећејенадвладати. А све сла бо сти 
го во ре у при лог ње ног бо жан ског по ре кла, ако она, упр кос 
свим сла бо сти ма и гре хо ви ма ње них мир ја на, али и кли ра, 
оп ста је – до каз је да ни је де ло људ ских ру ку. 

Исти је и од нос пре ма опо нен ти ма. На кри ти ку се оба ра 
са же сти ном ко ја је у про шло сти би ла свој стве на раз ра чу на-
ва њу с је ре си.
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Мо жда је то и нај ве ћи успех За па да, да сво ју иде о ло ги ју 
про да оста лом све ту као на у ку. И да је свет као та кву при-
хва ти.

То ме је, сва ка ко, по мо гао ви со ки про фе си о на ли зам 
ства ра ла ца ко ји ма се не мо же по ре ћи из у зет на еру ди ци ја и 
вла да ње на уч ним апа ра том. Али је све ста вље но у слу жбу 
уна пред при хва ће них ста во ва, го то во пред ра су да. Пре тен зи-
је ли бе ра ла да, кад се го во ри о сло бо ди, њи хо ва бу де пр ва и 
по след ња, ни ко ме ни су не по зна те.

Је дан од нај о ри ги нал ни јих „изу ма“ по ли тич ке те о ри је 
је сте по вла че ње па ра ле ле из ме ђу жи вот них усло ва ко ји по-
сто је у јед ној зе мљи и по ли тич ког си сте ма те зе мље. Из че га 
је из ве де но „епо хал но от кри ће“ да се узрок си ро ма штва има 
при пи са ти по ли тич ком си сте му. Из то га је из ву чен „да ле ко-
се жни“ за кљу чак: да би не ка зе мља пре о вла да ла сво је си ро-
ма штво, нео п ход но је да она пре у ре ди сво је со ци јал но-по ли-
тич ко уре ђе ње по за пад ном обра сцу.

Иде о ло шком об ра дом ство ре на је пред ста ва за пад не 
де мо кра ти је та ко што се ап стра ху ју мо мен ти као што су: ви-
ше пар тиј ски си стем, сло бод ни из бо ри, по де ла вла сти и још 
по не што. И он да се то про гла си ли су шти ном за пад не др жав-
но сти ко ја је сва ко ме до ступ на, ко ја уни вер зал но ва жи.

По бе да у „хлад ном ра ту“ да ла је про та го ни сти ма ова-
квих те о ри ја кри ла. Ка пи та ли зам и де мо кра ти ја, по се би це у 
аме рич кој ва ри јан ти, про гла ше ни су ци љем це ло куп не исто-
ри је. И још, уз то, да је циљ до стиг нут. Сред ства ма сов ног 
ин фор ми са ња су јед ну про па ганд ну бе сми сли цу, као што је 
Фу ку ја ми на о „кра ју исто ри је“, из ди гла до рав ни ге ни јал ног 
от кри ћа.

Апо ло ге ти ка чи ни не ми нов ном по де лу на цр но-бе ло. 
За па ду је био по тре бан лик не при ја те ља од ког по сто ји опа-
сност и ко ји се мо же пред ста ви ти та ко да би, у по ре ђе њу с 
њим, За пад из гле дао као зе маљ ски рај. Ко му ни зам у Ру си ји 
је до шао као по ру чен. Не стан ком ко му ни зма ни је не ста ла и 
по тре ба за по ли тич ким Ари ма ном. А где би га тра жи ли до 
у Ру си ји? Ру со фо би ја на За па ду ни је на ста ла с ко му ни змом, 
ни ти ће с њим не ста ти.

Су сре та ње Ис то ка и За па да, да је пра вац чи та вој исто-
ри ји, пред ста вља осу исто риј ског кре та ња, основ ну исто риј-
ску те му. „На ро ди се на ста рој по зор ни ци по ја вљу ју увек са 
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но вом сна гом и у ста ром за пле ту.“7 Страх од по ра за у та квом 
су ко бу ни кад, на За па ду, ни је спла снуо. „На су прот то ме – ве-
ли Јин гер –  спла шња ва ла би прет ња од по ра за ко ји би вам 
мо гли на не ти ва ма слич ни, у истом, у ра ту на ро да, па чак и 
бра то у би лач ком ра ту.“8

Мо же се о ди стинк ци ји при ја тељ-не при ја тељ го во ри-
ти – ве ли Карл Шмит –  као о за о стат ку не ких вар вар ских 
вре ме на, га ји ти на да да ће јед ног да на  ова кво гру пи са ње не-
ста ти с ли ца зе мље. Мо же се, ка же он да ље, из вас пит них 
раз ло га фин ги ра ти да ви ше уоп ште не ма не при ја те ља. Све 
то мо же, до зво ље но је га ји ти на де и има ти те жње али „да се 
на ро ди гру пи шу пре ма су прот но сти при ја тељ и не при ја тељ, 
да је та су прот ност и да нас још ствар на и да је као ре ал на мо-
гућ ност да та за сва ки на род ко ји по ли тич ки ег зи сти ра, то се 
ра зум но – ве ли Шмит – не мо же по ре ћи“.9

Све до 1917. го ди не иде ја о ко му ни стич ком дру штву 
би ла је мо но пол за пад них ми сли ла ца. Кад се ова иде ја пре-
о бра зи ла у др жав ну иде о ло ги ју Со вјет ског Са ве за, на њу се 
пре ста ло гле да ти као на сво је че до, већ се о њој по че ло го-
во ри ти као о оте ло тво ре њу са мог Са та не, упе ре ног про тив 
за пад ног дру штва и ње го вих „де мо крат ских вред но сти“.

Ко му ни зам је за и ста пред ста вљао прет њу За па ду, не 
за то што се мо гла оче ки ва ти не ка ква со вјет ска ин ва зи ја, већ 
сто га што је пре тио да За пад огра ни чи на ње го ве ци ви ли за-
циј ске гра ни це. А за За пад то је исто што и про паст. 

Не сме мо ни кад смет ну ти с ума, кад го во ри мо о за пад-
ној не тр пе љи во сти спрам Со вјет ског Са ве за, да је пре 1917. 
го ди не уве ли ко за по че ла ко ло ни за ци ја Ру си је и ње но пот чи-
ња ва ње За па ду. Со вјет ски Са вез је учи нио крај тој ко ло ни-
за ци ји.

Хлад ни рат је био са мо на ста вак оне по ли ти ке ко ју је 
За пад во дио пре ма Со вјет ском Са ве зу у ме ђу рат ном пе ри о-
ду, ко ја је ре зул ти ра ла не мач ком агре си јом 1941. го ди не. А 
ова, ме ђу рат на по ли ти ка, би ла је про ду же так по ли ти ке во-
ђе не пре ма цар ској Ру си ји. Срж од но са За па да пре ма Ру си ји, 
ве ко ви ма не про ме њен, сво дио се на при ка зи ва ње Ру си је као 

7 Е. Јингер, Гордијевчвор, Чачак, Градац, год. 18/1990, бр. 92, 93, 94, стр. 129.
8 Исто, стр. 129.
9 К. Шмит, Појам политичког – Норма и одлука, Карл Шмит и његови

критичари, Београд, Филип Вишњић, 2001, стр. 20.
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по ли тич ког Ари ма на и су прот ста вља ње „европ ске ин ди ви-
ду ал но сти и сло бо де“, пра во слав ној тра ди ци ји, као „та ми, 
вар вар ству и роп ству“.10

Увек је ова ква по ли ти ка би ла за о де ну та фра зе о ло ги јом 
о про гре су и сло бо ди, о де мо крат ским вред но сти ма и пра ви-
ма чо ве ка, о свет ском ми ру и брат ству ме ђу на ро ди ма. Ова-
ква фра зе о ло ги ја би ла је у хлад ном ра ту глав но оруж је. 

Про па ганд но-пси хо ло шки рат из био је у пр ви план. Ре-
сур си ко ји су ин ве сти ра ни у ову кам па њу, од људ ских до фи-
нан сиј ских, до сти гли су не ве ро ват не раз ме ре.

Циљ је био де мо ра ли са ти ста нов ни штво... про па ган ду 
усме ри ти на оно нај ни же у чо ве ку. За пад ни је оску де вао у 
сред стви ма и ни је ште део. И по бе дио је. „Али, по бе да За па да 
над Со вјет ским Са ве зом ни је би ла по бе да ка пи та ли зма над 
ко му ни змом. „Хлад ни“ рат је био рат кон крет них на ро да и 
зе ма ља, а не ап стракт них со ци јал них си сте ма.“11

Од За па да, што је и да нас ла ко уоч љи во, Сло ве ни мо гу 
оче ки ва ти са мо осу ду. Њи хо ва од лу ка да се опре де ле за де мо-
кра ти ју не узи ма се озбиљ но, ни од ле ви ча ра ни од де сни ча-
ра. Сло ве ни су увек кри ви и јед ни ма и дру ги ма, због све га, па 
и због ко му ни зма. Де сни ча ри ма је до вољ но што су у јед ном 
мо мен ту има ли ко му ни стич ки по ре дак па да их про гла се де-
фи ни тив но не по доб ним за де мо кра ти ју. Ле ви ча ри их оп ту-
жу ју, због чи ње ни це да се обе ћа ни рај бес кла сног дру штва 
ни је до го дио, са мо за то што су ову ствар баш Сло ве ни узе ли 
у сво је ру ке. Они ко је је и сам Маркс нај ма ње во лео и ко ји ма 
ни кад не би по ве рио оства ре ње соп стве ног иде а ла.12

Из вла чи ти, по ис хо ду хлад ног ра та, за кљу чак ка ко је 
За пад по бе дио за хва љу ју ћи ма на ма ко му ни зма, ко јих је сва-
ка ко би ло, и вр ли на ма ка пи та ли зма, ко јих сва ко има, зна чи 
не ви де ти су шти ну ства ри. Исто та ко, у ис хо ду су ко ба, ви де-
ти очи гле дан до каз да је ка пи та ли зам, сам по се би, су пер и ор-
ни ји по ре дак од со ци ја ли зма пред ста вља очи глед ну глу пост. 
За што би ка пи та ли стич ка Ин ди ја би ла су пер и ор на ко му ни-
стич кој Ки ни? Кад би смо из то га из ву кли до каз за су прот но 

10 Н. Нарочницка, РусијаиРусиусветскојисторији, Београд, СКЗ, 2008, стр. 
23.

11 А. Зиновјев, Запад:феномен западњаштва, Београд, Наш дом, 2002, стр. 
283.

12 Т. Шпидлик, НаизворимаЕвропе, Београд, Партенон, 2007, стр. 72.
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па твр ди ли ка ко је со ци ја ли зам су пер и о ран у од но су на ка пи-
та ли зам, учи ни ли би смо исто: из ре кли би смо глу пост.

Да би се из во ди ли за кључ ци о су пер и ор но сти јед ног 
по рет ка над дру гим по треб ни су ла бо ра то риј ски усло ви, ка-
квих у ре ал ном исто риј ском жи во ту не ма. Би ло би по треб но 
да су су прот ста вље не стра не јед на ке у све му, осим по дру-
штве ном уре ђе њу.

За пад ња штво, ка квог да нас зна мо, не ма са мо је дан из-
вор. За пад ња штво је на ста ло из раз ли чи тих из во ра ко ји су се 
спле ли у је дан моћ ни исто риј ски ток и про цес. Да би се по-
ста ло За па дом, би ло би по треб но по но ви ти за пад ну исто ри ју. 
Оно што се да нас озна ча ва као За пад на ста ја ло је ве ко ви ма, 
ду го трај ним при род ним про це сом ду хов ног и кул тур ног са-
зре ва ња.

На ро ди се мо гу тру ди ти и те жи ти по за пад ња че њу, као 
што и чи не. Али они ни кад не ће би ти За пад. Ко пи ра њем За-
па да, че му су се ода ли сви на ро ди ис точ ног бло ка, са мо је 
на чин да се по ста не ко ло ни ја за па да. „Ма ко ли ко Ру си по-
пљу ва ва ли ко му ни стич ки пе ри од сво је исто ри је, ма ко ли ко 
се тру ди ли да раз ру ше све што је по стиг ну то у том пе ри о-
ду, ма ко ли ко пу за ли на ко ле ни ма и до дво ра ва ли се За па ду, 
Ру си ја ни кад не ће по ста ти део За па да(...) По треб но је би ти 
пот пу ни иди от да би се по ве ро ва ло да ће се на За па ду рас-
то пи ти од ми ли не уко ли ко се на свет ском тр жи шту по ја ве 
моћ ни кон ку рен ти из Ру си је и поч ну да ис ти ску ју аме рич ке 
и за пад но е вроп ске кон ку рен те.“13

Исто ри ја чо ве чан ства пру жа нај ра зли чи ти је при ме ре 
осва ја ња и ко ло ни за ци је јед не зе мље од стра не дру ге, али 
још ни је по знат при мер да је не ко пред у зео осва ја ње за дру-
гог а не за се бе, ни ти ће. 

За пад је по ну дио осо бит тип ко ло ни за ци је ко ји ко ло ни-
зо ва ној зе мљи на ме ће из град њу со ци јал но-по ли тич ког уре-
ђе ња, еко но ми је, иде о ло ги је и кул ту ре за пад ног ти па. Вла да-
ви на ко ја ни је ре зул тат при род не ево лу ци је и ко ји се јед ној 
зе мљи на ме ће спо ља оста је не што ве штач ко ма ко ли ко је во-
ђе тих зе ма ља све срд но при хва та ле, из свог ра чу на. Др жа ва 
за сно ва на на иде о ло шким и ап стракт ним пла не тар ним иде-
ја ма, ли ше на на ци о нал ног на че ла у сво јој осно ви, на род ног 

13 А. Зиновјев, Исто, стр. 17.
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ду ха ко ји јој да је мо рал ну сна гу и основ по сто ја ња, по са мој 
сво јој ин тен ци ји ни је мо гла би ти оквир ко ји би пру жио уто-
чи ште и обез бе дио за шти ту ци ље ви ма и вред но сти ма би ло 
ко је др жа во твор не на ци је. „Ко ло ни зо ва на зе мља се у свим 
аспек ти ма до во ди до та квог ста ња да по ста је не спо соб на за 
са мо стал но функ ци о ни са ње. У вој ном сми слу она се то ли ко 
де мо ра ли зу је, да не мо же би ти го во ра о ње ном от по ру. Ору-
жа не сна ге ис пу ња ва ју уло гу сред ства за спре ча ва ње про те-
ста и мо гу ћих по бу на. До жа ло сног ни воа се спу шта на ци о-
нал на кул ту ра. Ње но ме сто за у зи ма кул ту ра, бо ље ре ћи, псе-
у до кул ту ра за пад ња штва.

Ста нов ни штву се ну ди су ро гат де мо кра ти је у ви ду рас-
пу ште но сти, осла бље не кон тро ле од стра не вла сти, ла ких 
за ба ва, као и си стем вред но сти ко ји осло ба ђа љу де од мо рал-
них огра ни че ња и ра да на се би.“14

Основ ни циљ по за пад ња че ња, ко је се про во ди под фир-
мом гло ба ли за ци је, је сте ус по ста вља ње кон тро ле ко јом ће се 
сва кој зе мљи од у зе ти мо гућ ност за са мо ста лан раз вој. 

Упо до би ти свој на ци о нал ни ин те рес и ускла ди ти га с 
по ли ти ком САД, ка ко са ве ту ју не ки „екс пер ти“ и „по ли тич-
ки ана ли ти ча ри“, не мо гу ће је. Основ ни на ци о нал ни ин те рес 
је има ти су ве ре ну др жа ву. А основ ни циљ аме рич ке по ли ти-
ке упра во је, спре чи ти би ло ко ју др жа ву да очу ва атри бу те 
су ве ре но сти. 

Так ти ка и ме ре, ко јом ће се по ли ти ка до ми на ци је спро-
во ди ти, раз ра ђе не су до тан чи на. Пред ста вио их је, са же то 
и пре ци зно, Алек сан дар Зи но вјев, у књи зи Запа д:феномен
запа дњаштва, у вре ме кад је, осо ко љен по бе дом у хлад ном 
ра ту, кре нуо кр ста шки по ход За па да. То су: „Дис кре ди то-
ва ти све основ не атри бу те дру штве ног уре ђе ња зе мље ко ју 
тре ба по за пад ња чи ти. Де ста би ли зо ва ти је. До при не ти кри зи 
еко но ми је, др жав ног апа ра та и иде о ло ги је. По це па ти ста нов-
ни штво зе мље на не при ја тељ ске гру пе, ато ми зо ва ти га, по-
др жа ти би ло ка кве опо зи ци о не по кре те, пот ку пи ти ин те лек-
ту ал ну ели ту и при ви ле го ва не сло је ве. Исто вре ме но во ди ти 
про па ган ду о пред но сти ма за пад ног на чи на жи во та. Иза зва-
ти код ста нов ни штва по за пад ња че не зе мље за вист пре ма за-
пад ном из о би љу. Ство ри ти илу зи ју да је ово из о би ље и за 

14 А. Зиновјев, Исто, стр. 310.
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њих то бож до сти жно у нај кра ћем вре ме ну, са мо ако њи хо-
ва зе мља сту па на пут пре о бра жа ја по за пад ним обра сци ма. 
За ра зи ти их по ро ци ма за пад ног дру штва, пред ста ви ти по-
ро ке као вр ли не, као истин ско ис по ља ва ње сло бо де лич но-
сти. Пру жа ти еко ном ску по моћ по за пад ња че ној зе мљи у оној 
ме ри, у ко јој то до при но си ру ше њу те еко но ми је, про из во ди 
па ра зи ти зам у зе мљи и ства ра За па ду ре пу та ци ју не ко ри сто-
љу би вог спа си о ца по за пад ња че не зе мље од сла бо сти ње ног 
пре ђа шњег на чи на жи во та“.15

У осно ви, иде ја гло ба ли зма ни је ни ка ква оп ште свет ска 
иде ја, не го за пад на иде ја. У њој ни је по ло же на же ља раз ли-
чи тих на ро да да се ује ди не и ме ђу соб но сто пе. То је иде ја 
За па да. Пре ци зни је, иде ја „од ре ђе них сна га на За па ду да за-
у зму вла да ју ћи по ло жај на пла не ти, да ор га ни зу ју це ло чо ве-
чан ство у функ ци ји сво јих кон крет них ин те ре са, а не у ин те-
ре су не ког ап стракт ног чо ве чан ства“.16

Тран сна ци о нал не ком па ни је, ко је пре ла зе гра ни це на-
ци о нал них др жа ва и чи не их про пу сним, ни су ни ка кве свет-
ске ком па ни је. То су за пад не ком па ни је. Исто је и са гло бал-
ним ин фор ма ци о ним си сте мом. Свет ска кул ту ра у ства ри је 
„ве стер ни за ци ја“ кул ту ре оста лих на ро да и пот чи ња ва ње 
њи хо ве кул ту ре за пад ној, бо ље ре ћи ње на аме ри ка ни за ци-
ја. Аме ри ка је крај њи про из вод за пад ња штва. И ње гов ну-
жни део. Ве за Аме ри ке и оста лих за пад них зе ма ља по ста ла 
је суд бин ска. 

Пот чи ња ва ње пла не те Аме ри ка не мо же из вр ши ти са-
ма, без дру гих за пад них зе ма ља, не до ста је јој ка па ци тет. 
Дру ге за пад не зе мље, опет, без Аме ри ке не мо гу за др жа ти 
свој са да шњи по ло жај. Ве за је по ста ла не рас ки ди ва. Пред ви-
ђа ња, а за не ке и на да ња, ка ко ће се Евро па отрг ну ти од Аме-
ри ке ис пра зна су. Чи ње ни ца да про ти вље ња аме ри ка ни за ци-
ји све та до ла зе са мо од Аме ри ка на ца, по пут Но а ма Чом ског, 
док европ ски ин те лек ту ал ци ћу те и са ма не што го во ри. Не ће 
би ти да је страх од по сле ди ца оно што за др жа ва европ ске 
ин те лек ту ал це и по ли тич ке ли де ре да се су прот ста ве аме-
ри ка ни зму. Европ ске зе мље осе ћа ју да их са мо аме рич ко ли-
дер ство, у ком ће их пра ти ти и из вр ша ва ти сво ју уло гу, мо же 
одр жа ти на ме сту ко је сад за у зи ма ју у све ту.

15 Исто, стр. 308, 309.
16 Исто, стр. 306.
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С Аме ри ком је и на ста ло оно што зо ве мо За пад. За пад 
је Евро па, плус Аме ри ка. За пад ња штво: евро пе и зам, плус 
аме ри ка ни зам. Евро па је ста ри по јам. Аме ри ка, но ви ји. За-
пад, са свим нов.

Иде ја свет ске до ми на ци је и пот чи ња ва ња це-
ло куп не пла не те сво јој во љи свој стве на је за пад ним 
на ро ди ма. Пре су ту иде ју за пад ни на ро ди на сто ја ли 
ре а ли зо ва ти по је ди нач но, сад то ра де за јед но. И све-
сни су да то мо ра ју ра ди ти за јед но.
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COLONIALDEMOCRACY

Summary

Withtheendof“theColdWar”thewaveof“democrati
zation” forcefully splashedover the states thathadbeen in the
oppositecampduringthecoldwarconfrontation.Whatisitthat
theythesestatesgainedfromitreally–isitthefreedomorfor
eignhegemony?Isitpossibletoobserve“theColdwardivision”
onlyasanideologicaldivisionorthebasisofthedivisionismuch
deeper than that, and in linewith it, permanent one? It is the
themeofthispaper.

AcceptingtheWesternsocioeconomic,economicandcul
turalpatternhasnotmadetheformersocialiststatestobecome
theWesternstates,butthecoloniesoftheWestinsteadofit.
KeyWords:democracy,colonialism,ideology,Occidentalism
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АМЕ РИЧ КА ДЕ МО КРА ТИ ЈА:  
ТО КВИ ЛО ВА ПЕР СПЕК ТИ ВА

Резиме

Рад се ба ви ана ли тич ким по ре ђе њем две мо жда нај ва
жни је сту ди је Алек си са де То кви ла: Де мо кра ти је у Аме ри ци 
и Ста рог ре жи ма и Фран цу ске ре во лу ци је, за рад што бо љег 
раз у ме ва ња кул ту ро ло шких, пси хо ло шких и по ли тич ких чи
ни ла ца за раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја и де мо кра ти је 
in ge ne re. Ово се по себ но од но си на уло гу асо ци ја ци ја и сло
бо де удру жи ва ња у сфе ри про це са кон со ли до ва ња де мо кра
ти је и од ре ђи ва ња гра ни ца де мо крат ске еман ци па ци је. Рад 
се за кљу чу је раз ма тра њем зна ча ја ко о пе ра тив не ди мен зи је 
асо ци ја ци ја за де мо крат ску кул ту ру, што се ни ка ко не мо
же из јед на чи ти са узро ком за функ ци о ни са ње де мо крат ског 
си сте ма.
Кључ не ре чи: асо ци ја ци је, по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки 

си стем, де мо кра ти ја, Алек сис де То квил.

Увод

Ак ту ел на аме рич ка де мо кра ти ја је, ви ше или ма ње, оп-
хр ва на про бле ми ма. Та ква кон јунк ци ја је са јед не стра не про-
дукт со ци јал них, еко ном ских и по ли тич ких тран сфор ма ци ја 
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ко је се де ша ва ју на гло бал ном ни воу, док је са дру ге стра не, 
мо жда и ве ћим де лом, по сле ди ца спе ци фич но сти аме рич ког 
де мо крат ског устрој ства. У том сми слу, не по сто ји бо љи на-
чин за што пот пу ни је са гле да ва ње аме рич ких де мо крат ских 
ано ма ли ја и мо гу ћих сме ро ва њи хо вог ис пра вља ња од раз-
ма тра ња То кви ло вог те о риј ског опу са, ко ји је, по чет ком 19. 
ве ка, ре а ли зо вао те о рет ски сиг ни фи кант ну ана ли зу на ли-
ни ји афир ми са ња ин те гри те та мла де аме рич ке де мо кра ти је, 
док се сре ди ном ве ка фо ку си рао на про пи ти ва ње им пли ка-
ци ја и екс пли ка ци ја Фран цу ске ре во лу ци је.1 У обе сту ди је, 
кроз аутен ти чан асо ци ја тив ни дис курс, об ја шња ва се ка ко 
кул тур ни и иде о ло шки фак то ри, те спе ци фич на еко ном ска 
и по ли тич ка прак са до при но се (или од ма жу) де мо кра ти ји и 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. Њи хо ва ком па ра ци ја и су че-
ља ва ње пру жа ка ко ре ле вант не уви де по пи та њу де мо крат-
ских те ме ља про пи ти ва них по ли тич ких ре жи ма, та ко и по 
пи та њу уло ге асо ци ја ци ја и асо ци ја тив ног по на ша ња у кон-
со ли до ва њу де мо кра ти је. 

Сло бо да или јед на кост?
На ис хо ди шном ни воу, упо ре ђи ва ње су ге ри ше да 

је кул тур на ко хе рент ност ве о ма ва жна за оп ста нак, раст и 
раз вој де мо кра ти је. Та ко, на при мер, То квил опи су је функ-
ци о ни са ње аме рич ких град ских скуп шти на као ин клу зив ни 
ло кал ни ан га жман где на род јав но рас пра вља ју ћи до де љу је 
јав не ман да те, пу тем ко јих иза бра не ад ми ни стра то ре де мо-
крат ски оза ко њу је и про мо ви ше.2 На су прот то ме, град ске 
скуп шти не у Фран цу ској су ре флек то ва ле кла сну ди фе рен-
ци ја ци ју дру штва, што је усло ви ло да дру га при ро да фран цу-
ског гра ђа ни на по ста не ин тен зив на за ви сност од цен трал не 
вла сти.3 Та ква по зи ци о ни ра ност је про ду ко ва ла са свим ја сну 
ди фе рен ци ра ност по пи та њу: (1) мо ти ва ци је за пар ти ци па-
ци ју у јав ној обла сти; (2) опе ра тив но сти суд ског си сте ма; и 
(3) при ро де груп них ак тив но сти. Ове суп стан ци јал не раз-
ли ке пред ста вља ле су од раз со цио-еко ном ских и кул тур-

1 Tocqueville, A. Democracy in America12, Vintage Books, New York, 1990.; i 
Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, Doubleday Anchor 
Books, Garden City, 1955.

2 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 64-68.
3 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. 201.
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них фун да ме на та, пре све га, ма ни фе сто ва них у раз ли чи тим 
кла сним си сте ми ма. Као ре зул тат та квог при сту па, фо ку си-
ра ност на еви дент ну по ли тич ко-гра ђан ско-кул ту ро ло шку 
јед на кост као до ми нант ни ква ли тет со ци јал ног ам би јен та 
пред ста вља ини ци јал ни мо ме нат про пи ти ва ња пла си ра ног 
у Де мо кра ти ји у Аме ри ци.4 Кон траст то ме пред ста вља пер-
ма нент но ин си сти ра ње на сна жним кла сним раз ли ка ма ка-
рак те ри стич ним за Ста ри ре жим и Фран цу ску ре во лу ци ју.5 
Ова ква ана ли тич ка кон струк ци ја ука зу је на то ка ко је по сто-
ја ње или не по сто ја ње јед на ко сти усло ва ди рект но по ве за но 
са суп стра том асо ци ја ци ја у ци вил ном дру штву. Нео спор но 
је да је кла сна ди фе рен ци ја ци ја у Фран цу ској раз ви ла кул ту-
ру ба зи ра ну на уни фи ци ра њу нор ми, док је аме рич ки при мер 
про ду ко вао сна жан ко лек тив ни осе ћај сло бо де и јед на ко сти. 
Та ко је у Фран цу ској ан га жман у јав ним слу жба ма обич но 
био по ве зан са хи пер тро фи ра ним его и змом опред ме ће ним у: 
(1) при ви ле ги ја ма; (2) из бе га ва њем пла ћа ња по ре за; и (3) пер-
пе ту и ра њем кла сних раз ли ка.6

Aмерика То кви ло вог вре ме на не са мо да је ин ди ви ду-
ал ну не за ви сност и ам би ци о зност пре то чи ла у ви со ко по ве-
ре ње пре ма сло бод ним се кун дар ним ин сти ту ци ја ма, гра ђан-
ским и по ли тич ким асо ци ја ци ја ма у слу жби апо стро фи ра ња 
и оси гу ра ва ња сло бо де и јед на ко сти, већ је про мо ви са ле и 
њи хо ву функ ци ју у сми слу фор ми ра ња не се бич ног, пар ти ци-
па ци ји скло ног, гра ђан ства. Гра ђа нин је пре ко ко о пе ра ци је и 
му ту ал но сти сти цао зна ње о то ме ка ко да што бо ље оства ри 
и вла сти те и ко лек тив не ин те ре се. Ин ди ви ду ал ни осе ћај не-
за ви сно сти је про ис те као на са зна њу да ин сти ту ци је вла сти 
ни су ну жне ка ко за за шти ту и обез бе ђе ње вла сти тих пра ва 
та ко и за за шти ту и обез бе ђе ње ко лек тив них ин те ре са. То 
су ге ри ше да оспо со бље ност за за јед нич ко ло кал но де ло ва ње 
пред ста вља ва лид ну ба зу за ре а ли за ци ју ко лек тив них ак ци-
ја ори јен ти са них ка ре ги о нал ним и на ци о нал ним ци ље ви ма. 
Аме рич ка ко лек тив на ин тер ак тив ност ма ни фе сту је по зи тив-
ну адап та ци ју Ру со о ве иде је по ко јој оног мо мен та ка да ин-
ди ви дуа осве сти по бољ ша ња ко ја су дру ги оства ри ли у њи-

4 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 3.
5 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. 86.
6 Ibidem, стр. 91-92.
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хо вим жи во ти ма, ауто мат ски по же ли да их до сег не и обез бе-
ди као вла сти то до бро.7 Овај ква ли тет аме рич ке де мо кра ти је 
учи нио је гра ђа не ан га жо ва ним и ам би ци о зним, про фи ли сао 
их је не са мо за де ло ва ње у јав но сти већ и за лич но пер фек ту-
и ра ње и про ду ко вао екви ли бри јум оп ште гра ђан ске ин фор-
ми са но сти и гра ђан ског ак ти ви те та.8

По То кви лу, аме рич ки мо дел ко лек тив не пар ти ци па-
ци је у гра ђан ским и по ли тич ким ин сти ту ци ја ма има зна-
чај ну уло гу у уна пре ђе њу де мо кра ти је. Та ква кон сте ла ци ја 
про ду ку је ин ди ви ду ал ну гра ђан ску еду ка ци ју за сно ва ну на 
по ве ре њу у асо ци ја тив ну струк ту ру ци вил ног дру штва и ре-
зул ту је са спе ци фич ним асо ци ја тив ним по на ша њем окре ну-
тим са мо у пра вља њу и ма ни фе сто ва ним ин вер зи јом офи ци-
јел ног упра вљач ког усме ра ва ња са ко лек тив ним ан га жма ном 
ко ји до ми ни ра јав ном сфе ром. Ра на аме рич ка де мо кра ти ја 
је, углав ном пре ко је дин стве не упо тре бе пра ва на сло бод но 
удру жи ва ње у се кун дар не асо ци ја ци је, ус пе ла да из не дри и 
јав но на дах не кон тро лу и урав но те же ње ли бе рал них и ин-
ди ви ду а ли стич ких со ци јал них тен ден ци ја. Асо ци ја тив на 
при ро да аме рич ког дру штва је по мо гла да се пре мо шћа ва-
ње рас це па из ме ђу јав ног и при ват ног оства ри без европ ске 
бур жо а ске јав не сфе ре, пре ко мул ти пли ко ва не ком пе ти тив-
но сти и пре кла па ју ћих јав них сфе ра. Са гла сно то ме, То квил 
су ге ри ше да де мо кра ти ја зах те ва јав ну пар ти ци па ци ју ко ја 
под ра зу ме ва од ре ђе но лич но жр тво ва ње за ко лек тив, асо ци-
ја тив ни жи вот ко ји кре и ра та кав ефе кат ре пре зен ту је по зи-
тив но ди сци пли но ва ње де мо крат ских по тен ци ја ла асо ци ја-
ци ја.9 Ин ди ви ду ал но по жр тво ва ње не са мо да про мо ви ше 
ин те гри тет де мо крат ске за јед ни це, већ по ма же и да по је дин-
ци бо ље за шти те и оства ре сво је при ват не ин те ре се. Пре ко 
та кве етич ке ком по зи ци је, ин ди ви дуе ин кли ни ра ју: (1) из ра-
же ном јав ном ак ти ви те ту; (2) отво ре но сти за пот пу ни је схва-
та ње јав ног до бра; и (3) фор му ли са њу де мо крат ских вр ли на 
не за ви сно сти, агил но сти и са мо у ве ре но сти ко је их оспо со-
бља ва ју за ква ли тет ни ји јав ни и при ват ни жи вот.

7 Ruso, Ž. Društveni ugovor, Filip Višnjić, Beograd, 1993, стр. 131-161.
8 Tocqueville, A. Democracy in America,. op. cit., стр. 251.
9 Ibidem, стр. 123.
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На рав но, ка да јед на кост ни је из ба лан си ра на са ка те-
го ри јом про све ће ног лич ног ин те ре са, он да јав но ори јен ти-
са ни, чи сти ин ди ви ду а ли зам по ста је стан дар ди зо ва на нор ма 
по на ша ња, де мо крат ски те ме љи сла бе и гра ђа ни по чи њу да 
се окре ћу од дру штва ка его и стич ним ин ди ви ду ал ним ин-
те ре си ма.10 Без об зи ра на то, на овој тач ки, он да ка да асо ци-
ја ци је по чи њу ви ше да де ле гра ђа не и охра бру ју њи хо во по-
вла че ње из јав ног жи во та, ипак ег зи сти ра ин сти ту ци о на ли-
зо ва на јав на сфе ра, али без ре ле вант не де мо крат ске прак се. 
Та кво схва та ње тран спа рент но из ра жа ва и То кви ло во раз у-
ме ва ње де мо крат ских про бле ма и асо ци ја тив не ин тер ак тив-
но сти у Фран цу ској. Он сма тра да је дис функ ци о нал на асо-
ци ја тив на про шлост фран цу ске ари сто кра ти је про ду ко ва ла 
уски его и стич ни ин ди ви ду а ли зам и пот пу ни от клон пре ма 
јав ном до бру.11 Без де мо крат ски по зи тив ног ис ку ства ја ких 
се кун дар них ин сти ту ци ја ни клих на сло бод ним и бес кла-
сним асо ци ја ци ја ма, Фран цу зи ни су мо гли да раз ви ју ба зич-
не де мо крат ске вр ли не и обез бе де хар мо ни за ци ју мо но по ли-
стич ко-ели ти стич ких мо ћи. Асо ци ја тив на ди на ми ка раз ви-
је на у Аме ри ци омо гу ћи ла је гра ђа ни ма да пар ти ци пи ра ју у 
мно го број ним и ра зно вр сним по ли тич ким и гра ђан ским асо-
ци ја ци ја ма, гра ђа ни су на у чи ли ка ко да вла сти ту во љу угра-
де у во љу свих и ка ко да вла сти те емо ци је под ре де оп штем 
сен зи тив ном им пул су.12

То квил је са свим ја сно де мон стри рао ка ко ин те грал на 
асо ци ја тив на струк ту ра ути че на оп ште ста ње де мо кра ти је. 
Кул ту ре ко је су ди фе рен ци ра не на кла сном прин ци пу ре про-
ду ку ју од су ство асо ци ја тив ног по на ша ња или га, у нај бо љем 
слу ча ју, ли ми ти ра ју кла сним атри бу ти ма. Не до ста так со ци-
јал не кон зи стент но сти и мо гућ но сти за ства ра ње ин тен зив-
ни јег кул тур ног кон сен зу са чи ни да су про це си им пле мен-
та ци је и одр жа ва ња де мо кра ти је ја ко те шко при мен љи ви, 
ако не и не мо гу ћи. Без по ме ра ња ка асо ци ја тив ном дру штву, 
по ли ти ка обич но ре зул ту је до ми на ци јом не ко ли ко ин те ре са 
ко ји се, дис про пор ци о нал но ре сур си ма и удру же ни са ауто-
ри тар ном упра вом, кри ју иза де мо крат ске фа са де. Због то га, 

10 Ibidem, стр. 124.
11 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. XIV.
12 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 116.
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То кви ло ва се про пи ти ва ња мо гу схва ти ти и као на га ла ша-
ва ње стал но при сут не опа сно сти од асо ци ја тив не де ге не ра-
ци је. Ме ђу тим, ње гов рад пре вас ход но су ге ри ше за кљу чак 
по ко ме спо соб ност аме рич ких ин сти ту ци ја да про мо ви шу 
дру штво на ква ли тет ни јем асо ци ја тив ном ни воу, дру штво са 
из ра же ни јом хо ри зон тал ном ин тер ак тив но шћу и кул тур ном 
ко хе рент но шћу, по ма же пре ва зи ла же њу ин тер не ди фе рен ци-
ја ци је и ин хе рент них его и стич ких тен ден ци ја гра ђа на на на-
чин да раз ви ја ју ста бил ни ју и са др жај ни ју де мо кра ти ју.

То квил раз ли ку је три ка те го ри је дру штве них асо ци-
ја ци ја ко је ма пи ра ју дру штве ни и по ли тич ки про стор из ме-
ђу јед на ких по је ди на ца и њи хо ве вла сти. Са др жај и ши ри на 
тер ми на „пер ма нент не“ асо ци ја ци је, пр ве ка те го ри је, за ви си 
од кон тек ста у окви ру ко га га То квил сме шта. Ка да се ра-
ди о ста рим ре жи ми ма (ари сто кра ти ја ма), по јам из ра жа ва 
ши ре об ли ке груп ног иден ти те та ка кве су кла се (плем ство, 
бур жо а зи ја, се ља штво). При пад ност овим дру штве ним гру-
па ма де тер ми ни са на је са мим ро ђе њем и шан се за про ме ну 
дру штве ног по ло жа ја (со ци јал ну флук ту а ци ју) у со ци јал ној 
хи је рар хи ји ком по но ва ној на та ко де фи ни са ним прин ци пи ма 
су ми ни мал не. У кон тек сту де мо крат ске јед на ко сти (пост-ре-
во лу ци о нар на Фран цу ска или Аме ри ка) „пер ма нент не“ асо-
ци ја ци је озна ча ва ју при пад ност ло кал ним, ле гал но уста но-
вље ним по ли тич ким ен ти те ти ма и ор га ни за ци о ним це ли на-
ма ка кви су: оп шти на, град, округ или не ки дру ги те ри то ри-
јал но-по ли тич ки ад ми ни стра тив ни ни во или ни во пар ти ци-
па ци је. Под „по ли тич ким“ асо ци ја ци ја ма, дру гој ка те го ри ји, 
То квил под ра зу ме ва до бро вољ на удру же ња фор ми ра на од 
стра не гру пе исто ми шље ни ка ра ди раз ви ја ња и пер фек ту-
и ра ња од ре ђе не по ли тич ке док три не (ми шље ња), те ре а ли-
за ци је спе ци фич ног по ли тич ког ци ља. Нај ве ће асо ци ја ци је 
ово га ти па пред ста вља ју по ли тич ке пар ти је ко је као сво ју 
нај бит ни ју функ ци ју има ју осва ја ње вла сти пре ко из бор но-
ре пре зен та тив них ме ха ни за ма. Гра ђан ске асо ци ја ци је, тре-
ћа ка те го ри ја, осим што укљу чу ју тр го вач ка и про из вод на 
удру же ња, об у хва та ју и асо ци ја ци је нај ра зли чи ти јег ти па и 
на ме не без об зи ра на њи хов ствар ни со ци јал ни ути цај и ве-
ли чи ну (ку ри о зи тет је да То квил у асо ци ја ци је ово га ран га 
убра ја и но ви не).
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Ова ко про фи ли са на кла си фи ка ци ја са по при лич но 
ши ро ко по ста вље ним кри те ри ју ма, ука зу је на екс пан зив-
но-екс тен зив ни ка рак тер То кви ло вог схва та ња ци вил ног 
дру штва и по тен ци ра при о ри тет „ор то док сне“ по ли тич ке 
пер спек ти ве у ге не рал ном при сту пу ње го вој кон цеп ту а ли-
за ци ји. Ана ли зи ра ју ћи и кон стру и шу ћи ци вил но дру штво 
кроз до ста сло бод но оформ ље ну мон те скје ов ску ма три цу 
ко ја укљу чу је све функ ци о нал не ин тер ме ди ја тив не асо ци ја-
ци је, То квил, ипак, ре зо лут но на гла ша ва по ли тич ки зна чај 
ин сти ту ци ја ци вил ног дру штва. Гра ђан ске асо ци ја ци је, ко је 
не слу же са мо за де цен тра ли за ци ју ад ми ни стра тив не и по-
ли тич ке вла сти, омо гу ћа ва ју и обич ним гра ђа ни ма да ре а-
ли зу ју ви сок сте пен по зи тив не по ли тич ке сло бо де ин тен зи-
ви ра њем вла сти тог ин те гра тив ног де ла ња из ме ђу јед на ких 
и по је ди нач них при ват них ин те ре са изо ло ва них по је ди на ца 
мо дер ног ци вил ног дру штва. Из тог аспек та, гра ђан ске асо-
ци ја ци је пред ста вља ју нај ва жни је сред ство за ели ми ни са ње 
за бри ња ва ју ће фраг мен та ци је и рас цеп ка но сти мо дер ног ци-
вил ног дру штва. То је по при лич но дру га чи ја кон сте ла ци ја од 
оне у Евро пи где, ви ђе но то кви лов ско-мон те скје ов ском оп-
ти ком, но ви де мо крат ски свет из ра ста на сла бо сти ин тер ме-
ди ја тив не сна ге ка рак те ри стич не за ари сто крат ска дру штва 
и њи хо ве ин сти ту ци је.13

У Аме ри ци, ко ја не по зна је ари сто крат ско на че ло со-
ци јал но-по ли тич ке хар мо ни за ци је, оп шти не, гра до ви и ре ги-
је за у зи ма ју кри тич ну по зи ци ју у про сто ру из ме ђу по је дин ца 
и вла сти. Ове пер ма нент не аме рич ке асо ци ја ци је ко је суп-
сти ту и шу њи хо ву ари сто крат ску ва ри јан ту, би ле су то ли ко 
ефи ка сне у бри са њу др жав ног ауто ри те та да су узро ко ва ле 
То кви ло во пре те ри ва ње у ка рак те ри за ци ји аме рич ког по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња као мо да ли те та са из ра же ним од су-
ством вла сти, ра ди кал но сма ње ним оби мом и ин тен зи те том 
цен тра ли зо ва не по ли тич ке ад ми ни стра ци је. При ка зу ју ћи 
аме рич ке по ли тич ке ор га ни за ци је за сно ва не на ши ро ким на-
че ли ма удру жи ва ња, То квил ука зу је на ви сок сте пен њи хо-
вог раз ли ко ва ња у од но су на европ ске пан да не. У Аме ри ци 
асо ци ја ци је про мо ви шу пар ти ку лар не еко ном ске, со ци јал не 

13 Види: Lively, J. The Social and Political Thought of Alexis de Tocqueville, Oxford 
University Press, Oxford, 1962.
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или по ли тич ке док три не, њи хо ву фун да мен тал ну функ ци-
ју из ра жа ва про цес уве ра ва ња, а не ри гид ног и агре сив ног 
за до би ја ња вла сти. Док су по ли тич ке асо ци ја ци је у Евро пи 
екс клу зив но ори јен ти са не на по ли тич ку бор бу за власт, у 
Аме ри ци њи хо ва ба зич на функ ци ја је про пи ти ва ње мо рал-
ног ауто ри те та ак ту ел не вла да ју ће ве ћи не. Сло бо да по ли тич-
ког удру жи ва ња у Евро пи је до ста нео д ре ђе на, кон фу зна и 
ам фи бо лич на по ли тич ка сре ћа, док је у Аме ри ци га рант про-
тив мо гу ће ти ра ни је ве ћи не (охло кра ти је).

То кви ло ва де скрип ци ја мно го број них ва ри је те та до-
бро вољ них гра ђан ских асо ци ја ци ја ука зу је на пот пу ни три-
јумф дру штва и то не са мо над его и стич ним ин ди ви да ли-
змом већ и над цен тра ли зо ва ном ар би трар ном др жа вом и 
до та да шњим схва та њем по ли ти ке in ge ne re. До бро во љач ки 
(асо ци ја тив ни) дух гра ђан ских удру же ња бло ки рао је власт, 
по ли ти ку и при мар не по ли тич ке ор га ни за ци је у се кун дар-
ном, ако не и пот пу но мар ги на ли зо ва ном, про сто ру укуп ног 
со ци јал ног зна ча ја. Об ја шње ње ду ха гра ђан ских асо ци ја ци ја 
је кон цеп ту ал на ре пер ку си ја То кви ло вог де фи ни са ња син-
дро ма дру штве не ато ми за ци је. По ли тич ка за јед ни ца у ко јој 
су сви јед на ки ге не ри ше дру штво ко је ели ми ни ше при род ну 
не јед на кост, али ства ра и дру штво без има нент ног груп ног 
иден ти фи ко ва ња и при зна ва ња ко је оста је ус кра ће но за фор-
му ли са ње ши рег иден ти те та. Та кво дру штво про мо ви ше ин-
ди ви ду а ли зам ко ји, сле де ћи То кви ла, ма ни фе сту је не што са-
свим дру га чи је од пу ке се бич но сти, оно кре и ра уса мље ног и 
изо ло ва ног гра ђа ни на одво је ног од за јед ни це, те си ту и ра ног 
у со ци јал но ми нор не и аути стич не со ци јал не кру го ве по ро-
ди це и при ја те ља. Ре зул ти ра ју ћи пар ти ку ла ри зам, али је на-
ци ја и со ци јал на не моћ де мо крат ског по је дин ца не пот ко па-
ва ју са мо про стор јав них вр ли на, већ, по сред ством амал га ма 
де мо крат ског ин ди ви ду а ли зма и цен тра ли зо ва ног, од вла сти 
кон тро ли са ног, јав ног жи во та, ства ра ју чи тав низ пред у сло ва 
за но ве мо ду се де спо ти зма. Јед на кост и ин ди ви ду а ли зам су, 
да кле, две ме ђу соб но по ве за не де мо крат ске ка рак те ри сти ке, 
јед на кост фор си ра не за ви сност ко ја мо же ре зул то ва ти за јед-
ни цом ко ја је агре га ци ја (изо ло ва них) ин ди ви дуа, по ли тич-
ке по сле ди це та ко по зи ци о ни ра не не за ви сно сти (оне ко ја је 
ефе кат јед на ко сти) мо гу би ти анар хи ја (не ред) и де мо крат ски 
де спо ти зам. И док се анар хи је мо же лак ше уочи ти у де мо-
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крат ски про фи ли са ним ре жи ми ма, па се на њу мо же и бр же 
од ре а го ва ти, до тле је де мо крат ски де спо ти зам при кри ве ни-
ји и ма ње осве шћен. Де ци зив ни от клон пре ма не јед на ко сти 
во ди де мо кра ти ју ка цен тра ли зо ва ној вла сти (тен ден ци ја ка 
јед ној мо ћи ко ја све гра ђа не тре ти ра исто), ко ја сто ји на спрам 
сло бо де. На рав но, то је де спо ти зам ко ји ће при хва ти ти де мо-
крат ска пра ви ла игре, при ро да та кве „ме ке ти ра ни је“ ће се 
ви ше ба зи ра ти на де гра ди ра њу не го на до слов ном „по ро бља-
ва њу“ љу ди.14

То кви ло ва ан тро по ло шка по став ка по је дин ца под ра-
зу ме ва осо бу ко ја по се би ни је ни до бар ни лош, чо век је етич-
ка ком би на ци ја не га тив них и по зи тив них мо рал них си ла и 
ње гов жи вот про ла зи у кон стант ној тен зи ји из ме ђу ове две 
крај но сти. Пер ма нент на ду а ли стич ка при ро да чо ве ка, ко ја на 
је дан са свим по зи ти ван на чин ис кљу чу је мо гућ ност ре а ли за-
ци је етич ко-мо рал ног са вр шен ства, во ђе на је ин стинк том и 
ду хом, а екви ли бри јум из ме ђу ова два ам би ва лент на под руч-
ја пред ста вља су шти ну људ ске мо рал но сти. Апо ло ги ја др жа-
ве ко ја упра вља ци вил ним дру штвом у име оп штег ин те ре са 
мо же, да кле, ре зул то ва ти но вим ти пом др жав ног де спо ти зма, 
де спо ти зма ко ји је уста но вљен, са стра не од ко је се то нај ма-
ње оче ку је, из бо ром са мог на ро да. Де мо крат ска ре во лу ци ја 
је за хва ти ла све сфе ре мо дер ног би ти са ња и у но во на ста лом 
по ли тич ком ам би јен ту ни шта ни је пре па ри ра но, имо би ли са-
но и са кра ли зо ва но, све је под ло жно скеп си, про пи ти ва њу и 
се ку ла ри за ци ји. Са јед не стра не, ја сно је да гра ђан ске асо-
ци ја ци је има ју из у зет но ва жну уло гу у од у пи ра њу или пре-
ва зи ла же њу не га тив них ефе ка та де мо крат ске јед на ко сти, са 
дру ге стра не, ад ми ни стра тив ни де спо ти зам мо же да по так не 
фор ми ра ње ма ни пу ла тив них не по ли тич ких гра ђан ских асо-
ци ја ци ја за рад ка на ли са ња и из ме шта ња укуп не дру штве не 
енер ги је у обла сти ко је су сиг ни фи кант но дис тан ци ра не од 
по ли тич ке сфе ре.

Та ко се мо же де си ти да гра ђан ска удру же ња не ема-
ни ра ју по асо ци ја тив ност су штин ски ре ле ван тан прин цип: 
бли ске ве зе по је ди нач них са оп штим ин те ре си ма. Са мо јав на 
сло бо да и по ли тич ке асо ци ја ци је пру жа ју пра ви увид у ова-

14 Види: Maletz, „D. Tocqueville’s Tyranny of the Majority Reconsidered“, Polity, 
64(3), стр. 741-763.
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кву кон сте ла ци ју и омо гу ћа ва ју пре ва зи ла же ње ап стракт не 
опо зи ци је из ме ђу вла сти тог, пар ти ку лар ног ин те ре са и за-
јед нич ког, оп штег до бра. То квил ни је фа во ри зо вао гра ђан ске 
асо ци ја ци је на ра чун по ли тич ке пар ти ци па ци је и по ли тич-
ких ор га ни за ци ја par ex cel lan ce, ни је сма трао да пр ве мо гу 
да ком пен зу ју мо рал ну ди мен зи ју и зна чај по то њих. Ово, по-
врат но, не зна чи, да је То квил де гра ди рао гра ђан ске асо ци-
ја ци је по пи та њу до при но са кон сти ту и са њу јав не по ли тич ке 
сфе ре. На про тив, уве ћа ва ју ћи број раз ли чи тих ин те ре са и 
ста во ва, гра ђан ска удру же ња ра ди кал но сма њу ју мо гућ ност 
до ми на ци је и вла да ви не ка ко не ке по ли тич ке гру пе, та ко и 
ве ћи не. Од нос из ме ђу ци вил ног дру штва и штам пе опи су је 
као ну жну по ве за ност и од ре ђу је га ана ло ги јом са ства ра њем 
асо ци ја ци ја пре ко но ви на и, vi ce ver sa, но ви на пре ко асо ци-
ја ци ја. Но ви не, као свој ре ле вант ни ква ли тет, об је ди њу ју не 
са мо дис пер зив ну ин фор ма тив ну ди стри бу ци ју: ши ре ње од-
ре ђе них иде ја и ста во ва, не го и аку му ла тив ни ин фор ма тив-
ни мо ме нат: ста па ње од ре ђе них иде ја и ста во ва. За хва љу ју ћи 
то ме, мне ње ма њи не мо же да бу де кон фрон ти ра но са мне њем 
ве ћи не.

Но ви не, да кле, сва ко днев ним ин фор ми са њем по је ди-
на ца о јав ним по сло ви ма, про мо ци јом раз ли чи то по зи ци о-
ни ра них ар гу ме на та и њи хо вом раз ме ном, урав но те жу ју и 
хар мо ни зу је је дан пре вас ход но ци ви ли зи ра ју ћи со ци јал ни 
мо дел. Дру гим ре чи ма, кроз ко ри шће ње сло бо де удру жи-
ва ња и сло бо де штам пе, Аме ри кан ци су ус пе ли да офор ме 
де цен тра ли зо ва ну јав ну сфе ру из у зе ту од до ми на ци је јед не 
пар ти је или не ког дру гог де ла за јед ни це, сфе ру осло бо ђе ну 
од кон тро ле цен тра ли зо ва не вла сти и дик та та ве ћин ског ми-
шље ња. Та ко је иде ал ста ро грч ке аго ре об но вљен у дру штву 
ко је је да ле ко над ма ши ло кван ти та тив не атри бу те по ли са и 
ње му има нент ну вла да ви ну јед не хе те ро ном не кон цеп ци је 
до брог жи во та. То квил сма тра ка ко је ул ти ма тив ни про блем 
мо дер ног ци вил ног дру штва спре ча ва ње по ли тич ког ве на ли-
те та, ма хи на ци ја и по и гра ва ња са про кла мо ва ним сло бо да-
ма гра ђа на. Пред ло жак за кон со ли да ци ју ци вил ног дру штва 
пред ста вља не за ви сно ми шље ње оте ло тво ре но у ауто ном-
ним гра ђан ским асо ци ја ци ја ма као не пре ста но отво ре ним 
шко ла ма јав ног ду ха, да кле, плу ра ли стич ко и са мо ор га ни зо-
ва но ци вил но дру штво. Раз ли чи ти ви до ви гра ђан ских асо ци-
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ја ци ја (по пут на уч них и ли те рар них кру го ва, шко ла, ре ли ги-
о зних ор га ни за ци ја итд.) пред ста вља ју нај ва жни ју ба ри је ру 
у за шти ти од по ли тич ког де спо ти зма и со ци јал не не јед на ко-
сти и не сло бо де.

Ауто ном но со ци јал но ми шље ње из ра жа ва и об у хва та 
ве ли ки број ме ђу соб но ко ор ди ни ра них, са мо ор га ни зо ва них 
и не пре ста но ак тив них гра ђан ских асо ци ја ци ја ма њег оби ма. 
За раз ли ку од кла сич них по ли тич ких мо де ла пар ти ци па ци је 
ве за них за ши ре оп ште ин те ре се (уче шће на из бо ри ма, суд-
ске по ро те итд.), гра ђан ске асо ци ја ци је се об ли ку ју ком би но-
ва њем гра ђа на пре о ку пи ра них „ма лим и сва ки да шње-три-
ви јал ним по сло ви ма“. Ова кав кон цепт омо гу ћа ва три бит не 
ства ри: (1) гра ђан ско удру жи ва ње то га ран га омо гу ћа ва гра-
ђа ни ма да во де ра чу на о функ ци о ни са њу чи та ве за јед ни це; 
(2) асо ци ја ци је има ју и еду ка тив ну ди мен зи ју - оспо со бља-
ва ју ћи гра ђа не за ло кал не и по себ не сло бо де, пред ста вља ју 
сво је вр сне шко ле јав ног ду ха у ко ји ма гра ђа ни сти чу зна ња 
о сво јим пра ви ма и оба ве за ма; и (3) та ко ком по но ван асо ци-
ја тив ни склоп оства ру је прин ци пе де мо крат ске јед на ко сти 
и спре ча ва ти ра ни ју ве ћи не над ма њи ном (ан ти-охло крат-
ска ди мен зи ја). Пра во на удру жи ва ње уну тар ци вил ног дру-
штва је нео ту ђи во, ње го вим пре не бре га ва њем, спу та ва њем 
или уки да њем пот ко па ва ју се и но се ћи по ста мен ти дру штва. 
Плу ра ли стич ко и са мо ор га ни зу ју ће дру штво, ауто ном но у 
од но су на др жа ву, пред ста вља con di tio si ne qua non де мо кра-
ти је.

То квил је пр ви по ли тич ки ми сли оц ко ји је ми ну ци о-
зно из ло жио на ко ји на чин ли бе рел но-де мо крат ска власт за-
ви си од нор ми по ли тич ке кул ту ре и стан дар да ко лек тив ног 
ан га жма на про ду ко ва них пре ко хо ри зон та асо ци ја тив них 
ре ла ци ја. Ин сти ту ци о нал ни сег мент То кви ло вог дис кур са 
по на вља lo cus clas si cus та да шњег ли бе рал но-про тек тив ног 
мо де ла де мо кра ти је по ко ме глав ну свр ху де мо крат ских ин-
сти ту ци ја пред ста вља за шти та од по тен ци јал не ти ра ни је др-
жа ве.15 Ме ђу тим, по То кви лу, за ли бе рал но-де мо крат ску кон-
сти ту ци о нал ну ком по зи ци ју то јед но став но ни је до вољ но: 
де мо крат ска власт се ди рект но осла ња на асо ци ја ци је ко је 

15 Види Macpherson, C. B. The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford 
University Press, Oxford, 1977.
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по сре ду ју из ме ђу ин ди ви дуа и др жа ве. Из тог раз ло га, ње га 
нај ви ше ин те ре су ју во лун та ри стич ке се кун дар не асо ци ја ци-
је ко је сто је из ме ђу мо ћи др жа ве и при мар них асо ци ја ци ја 
по ро ди це и при ја те ља, те пред ста вља ју функ ци о нал ни од-
го вор за ко лек тив ни ан га жман, ре пре зен та ци ју и, ако је то 
по треб но, от пор по ли тич кој ре пре сив но сти. Он екс пли цит но 
твр ди да уко ли ко се раз ви је аде ква тан етич ки сен зи би ли тет, 
во лун та ри стич ке асо ци ја ци је мо гу да за ме не вер ти кал но по-
зи ци о ни ра не асо ци ја ци је ти пич не за ве ћи део кон ти нен тал не 
Евро пе ње го вог вре ме на.

Мно го пре да на шњег за ни ма ња за про бле ме асо ци ја-
тив не струк ту ре ци вил ног дру штва, по ли тич ка ли те ра ту ра 
је сле ди ла То кви ло ву про бле ма ти за ци ју на два на чи на. Као 
пр во, то је би ло апо стро фи ра ње груп не ре пре зен та ци је дру-
штве них ин те ре са пре вас ход но уну тар др жа вом де тер ми ни-
са ног про сто ра, где је, по ред кру ци јал не по зи ци је по ли тич-
ких пар ти ја, по сто јао чи тав низ ин те ре сних гру па и дру гих 
вр ста асо ци ја ци ја.16 Као дру го, То квил је по ве зао ка па ци те те 
за ме ди ја ци ју и ре пре зен та ци ју са гра ђан ским на ви ка ма ини-
ци ра ним и раз ви ја ним уну тар асо ци ја тив не струк ту ре ци-
вил ног дру штва. У су прот но сти са Ру со ом ко ји је др жао да 
су асо ци ја ци је по ли тич ка ба за дру штве ног фраг мен ти ра ња и 
не тран спа рент ног, крип тич ног де ло ва ња про тив јав ног ин те-
ре са, он је твр дио ка ко се кун дар не асо ци ја ци је омо гу ћа ва ју 
по је дин ци ма да на пу сте ам би јент при мар них асо ци ја ци ја и 
бу ду еду ко ва ни у сме ру афир ма ци је со ци јал не ин тер ак тив-
но сти.

На овај на чин асо ци ја ци је узро ку ју гра ђан ско осве шће-
ње и кон вер ту ју ни же и сим пли фи ко ва ни је схва та ње вла сти-
тих ин те ре са у ње го ву ви шу и ком плек сни ју фор му. Та ко ђе, 
асо ци ја ци је кул ти ви шу и про мо ви шу на че ла ре ци про ци те та 
и по ве ре ња ме ђу ин ди ви ду у ми ма, си мул та но омо гу ћа ва ју ћи 
пре ва зи ла же ње осе ћа ја изо ло ва но сти и ре а ли за ци ју аген де 
ко ја зах те ва ко лек тив ну ак тив ност. За То кви ла, ква ли тет ре-
пре зен та тив не де мо кра ти је је ди рект но про пор ци о на лан ква-
ли те ту дру штва, где по себ но ме сто за у зи ма ју гра ђан ске вр-
ли не и асо ци ја тив не ве зе, је згро де мо кра ти је ма те ри ја ли зу је 

16 Види: Verba, S., Scholzman K. L. i Brady, H. E. Voice and Equality: Civic Volun
tarism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge, 1995.
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са мо у пра вља ње у фор ми асо ци ја тив ног жи во та и гра ђан ске 
кул ту ре про ис те кле на асо ци ја тив ном ис ку ству. Дру штве на 
ин те гра ци ја ре а ли зо ва на пре ко асо ци ја ци ја пред ста вља не-
из о ста ван услов за ва ља но функ ци о ни са ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја. Ова кво кон цеп ту ал но по зи ци о ни ра ње пре у зео 
је и Ро берт Дал (Ro bert Dahl) за сво ју ар гу мен та ци ју о ауто-
ном ном ути ца ју кул ту ре на де мо крат ске ин сти ту ци је.17 

Ро берт Пат нам (Ro bert Put nam) је То кви ло вој иде ји 
до дао еле мен те те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ње го ва те за се 
за сни ва на то ме да ка да гра ђа ни рас по ла жу са ка па ци те ти ма 
за де ло ва ње, он да мо гу да кон тро ли шу и при ти ска ју власт 
за рад бо љих упра вљач ких пер фор ман си. По став ку је илу-
стро вао дис кре пан ци јом из ме ђу ефи ка сне и функ ци о нал не 
упра ве ауто ном них ре ги о на се вер не Ита ли је и ко рум пи ра не 
и не де ло твор не вла сти ју жне Ита ли је: оно што раз ли ку је ове 
две обла сти је уку пан из нос дру штве ног ка пи та ла (ко ји де-
фи ни ше као ка рак те ри сти ке со ци јал не ор га ни за ци је, по пут 
нор ми ре ци про ци те та и по ве ре ња и мре жа, ко је мо гу да по-
бољ ша ју ор га ни за ци ју дру штва пре ко ре а ли за ци је, по др жа-
ва ња или олак ша ва ња, ко ор ди ни ра них ан га жма на).18 Та ква 
со лу ци ја ин кор по ри ра, да кле, бли ски од нос из ме ђу хо ри зон-
тал ног удру жи ва ња и нор ми ре ци про ци те та и по ве ре ња, те 
омо гу ћа ва да гра ђа ни офор ме асо ци ја ци је ко је ре спон ди ра ју 
ко лек тив ним про бле ми ма. У исто вре ме, Пат ма но ва по став-
ка омо гу ћа ва и раз ја шње ње зна ча ја апо стро фи ра ња дру штве-
не и еко ном ске јед на ко сти пре ко ука зи ва ња на ње ну ефи ка-
сност у ли ми ти ра њу хи је рар хиј ске за ви сно сти.19

За пра во, То квил је ко ри стио ре ла тив но јед но ста ван 
би по лар ни мо дел др жа ва-ци вил но дру штво ко ји је прет-
по ста вљао два основ на ме ди ја со ци јал не ор га ни за ци је: (1) 
ар би трар ну, ле гал ну и ад ми ни стра тив ну моћ др жа ве; и (2) 
со ци јал ни ме диј нор ми, кул тур них стан дар да, ди ску си ја и 
спо ра зу ма ко ји ка рак те ри шу не др жав ни сек тор. Овај мо дел 
ди фе рен ци ра дру штво на две сфе ре: (1) на ону ко ју ка рак те-
ри ше моћ; и (2) на ону ко ју ка рак те ри шу со ци јал не и еко ном-

17 Види: Dahl, R., A Preface to Democratic Theory, Chicago Univesity Press, 
Chicago, 1984.

18 Putnam, R., Leonardi R. i Nonetti R. Y. Making democracy work: Civic Tradition 
in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, 1993, стр. 167.

19 Ibidem, стр. 171.
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ске ин тер ак ци је ко је им пли ци ра ју во лун та ри стич ке фор ме 
удру жи ва ња. Као је дан од нај зна чај ни јих не до ста та ка ово га 
мо де ла мо же се од ре ди ти аси ми ла ци ја тр жи шних од но са и 
струк ту ра у гра ђан ско дру штво за ко је је ка рак те ри сти чан 
про цес со ци јал не ин те гра ци је. На рав но, тр жи ште ор га ни зу је 
со ци јал не ре ла ци је и до но си од лу ке пре ко ме ха ни зма це на 
ко ји мо же да бу де ег зи стен ци јал но за ви сан од дру штве ног 
ме ди ја, али функ ци о ни ше на ра ди кал но дру га чи ји на чин: 
за То кви ла се ни ка ко не мо же ре ћи да је аде кват но раз у мео 
струк ту рал не ква ли те те тр жи шта.

У том сми слу, Тал кот Пар сонс (Tal cott Par sons) је, по-
ред тр жи шта и би ро кра ти је, ди стин гви рао асо ци ја тив ну 
струк ту ру или асо ци ја тив не ре ла ци је као тре ћу ка те го ри ју 
опе ра тив не ор га ни за ци је мо дер них дру шта ва.20 С об зи ром 
на чи ње ни цу да ни јед на дру штве на ор га ни за ци ја ни је чи сто 
асо ци ја тив на, ова ди стинк ци ја омо гу ћа ва да се, пре ко по себ-
них сред ста ва со ци јал не ор га ни за ци је, из бег не кон фу зи ја у 
кла си фи ко ва њу ак ту ел них асо ци ја ци ја. И док асо ци ја тив-
на сред ства ор га ни за ци је до ми ни ра ју уну тар асо ци ја ци ја, 
асо ци ја тив ни прин цип се мо же еви ден ти ра ти као из у зет но 
де ло тво ран и у ор га ни за ци ја ма са пре о ста ла два ти па ме ди-
ја. До оно га ни воа до ког асо ци ја тив на струк ту ра има де мо-
крат ске ефек те, мо же мо кон ста то ва ти со ци о ло шку осно ву за 
иден ти фи ко ва ње тих учи на ка не са мо уну тар дру штва, већ и 
у окви ру др жа ве и тр жи шне сфе ре. Асо ци ја ци је не ег зи сти-
ра ју са мо у асо ци ја тив ном ам би јен ту, што усло вља ва да оста-
ла сред ства ор га ни за ци је про ши ру ју асо ци ја тив не ре ла ци је 
на раз ли чи те на чи не ко ји има ју по врат но деј ство на њи хо ве 
де мо крат ске ефек те. Ме ђу тим, ни ка ко не мо же мо оче ки ва ти 
да асо ци ја ци је фор си ра не од стра не др жа ве, има ју исти де-
мо крат ски учи нак као, ре ци мо, но ви со ци јал ни по кре ти ко ји 
сво је члан ство ор га ни зу ју пре ко со ци јал ног ме ди ја нор ми и 
фор ма ци је иден ти те та.

Та ко по зи ци о ни ра на три пар тит на кла си фи ка ци ја ре-
зул ту је и апо стро фи ра њем де мо крат ског зна ча ја во лун та-
ри стич ких асо ци ја ци ја. Сва ки тип ор га ни за ци је рас по ла же 
са ди фе рен ци ра ним мо да ли те том мо ћи, деј стве но сти и убе-

20 Parsons, T. The System of Modern Societes, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
1971, стр. 21-26.
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дљи во сти ко ји, ком би но ва ни са окру же њем, чи не ње но на-
пу шта ње ма ње или ви ше ком пли ко ва ним, што, опет, усло-
вља ва и на чин на ко ји асо ци ја ци ја ре а гу је на кон флик те. По 
Пар сон су, мо дер не асо ци ја тив не ре ла ци је су се на ни воу дру-
штва раз ви ле из при мор ди јал не осно ве ре ли ги о зних, ет но-
ло шких и те ри то ри јал них ве за као ор га ни за ци о них ме то да 
дру штве не со ли дар но сти.21 Са одва ја њем од ових ар хе тип-
ских со ци јал но-хо мо ге ни зу ју ћих те ме ља, мо дер на дру штва 
су ус пе ла да ор га ни зу ју сфе ре ко је се ни су ди рект но осла ња-
ле ни на кул тур не нор ме ин те гра ци је, а ни на те ри то ри јал но 
кон фи гу ри са ну си лу. Есен ци јал ну ва жност у то ме про це су 
је има ло фор ми ра ње тр жи шне струк ту ре ко ја је, опе ра тив но 
ор га ни зо ва на пре ко си сте ма це на (да кле, нов ца), ко ор ди ни-
ра ла екс тен зив ну и ком плек сну по де лу ра да са ра зно вр сним 
мо де ли ма ко о пе ра ци је.

На рав но, тр жи ште је омо гу ће но пре ко по ли тич ког 
раз во ја раз ли чи тих пра ва, по себ но оних по ве за них са нео-
гра ни че ним и сло бод ним рас по ла га њем са вла сни штвом, 
укљу чу ју ћи ту и сво ји ну над те лом, уме ћи ма и ми шље њем. 
Ул ти ма тив на тр жи шна про јек ци ја окру же ња уста но вље ног 
на пред ви ди вим за ко ни ма и пра ви ли ма, усло ви ло је и дру-
га чи ју вр сту ди фе рен ци ја ци је или опе ра тив не ор га ни за ци-
је: би ро крат ску ад ми ни стра ци ју за ко на уну тар устав но де-
фи ни са ног по рет ка. Би ро крат ска ка те го ри ја ор га ни за ци је је 
уте ме ље на на раз во ју и ин тен зи фи ка ци ји пра ви ла ко ја га ран-
ту ју ре гу ла ран, ког ни тив но до сту пан и ста би лан ам би јент за 
ак те ре на тр жи шту и у окви ру ци вил ног дру штва. Она је то 
ус пе ла да оства ри за то што је де ва сти ра ла па три мо ни јал не, 
ет нич ке, ре ли ги о зне и дру ге пер со нал не ре ла ци је, те за сно-
ва ла сво је функ ци о ни са ње на аутен тич ним про це ду ра ма са 
пре ци зно де фи ни са ном хи је рар хи јом. Ком би на ци ја пи са них 
за ко на и кон тро ле над ор га ни за ци о ним ка па ци те ти ма про-
ду ко ва ла је са свим раз ли чит тип опе ра тив не ор га ни за ци је, 
ко ји ни је за ви сио ка ко од ди рект не ко му ни ка ци је, ка рак те-
ри стич не за дру штве не од но се, та ко и од ре а го ва ња на ме-
ха ни зам це на. Би ро крат ска ор га ни за ци ја је им пре сив но по-
ве ћа ла ка па ци те те ин сти ту ци ја (не са мо др жав них уста но ва, 
већ и кор по ра ци ја, син ди ка та, по ли тич ких пар ти ја итд.) за 

21 Parsons, T. The System of Modern Societes, op. cit., стр. 22.
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екс трак ци ју, над гле да ње и ор га ни за ци ју ре сур са ко лек тив-
них ак тив но сти.

Ка да се спо ји са ре пре сив ном мо ћи др жа ве, би ро крат-
ска ор га ни за ци ја про ду ку је оба ве зу ју ћи си стем ад ми ни стра-
тив них про це ду ра и за ко на, а ка да се спо ји са кон тро лом над 
сред стви ма за про из вод њу, он да про ду ку је мо дер ни об лик 
пред у зе ћа. Про то тип асо ци ја тив не струк ту ре, по Пар сон-
су, пред ста вља дру штве ни ко лек ти ви тет пер се, схва ћен као 
кор по ра тив на це ли на гра ђа на за сно ва на на при мар но кон се-
зу ал ним ре ла ци ја ма пре ма нор ма тив ном по рет ку и ауто ри-
те ту вођ ства.22 Ако се усред сре ди мо на ква ли тет кон сен зу-
ал но сти ко ји је ори јен ти сан ка нор ма тив ном по рет ку, он да је 
са свим ја сно да је од су штин ске ва жно сти за асо ци ја ци је да 
су кул тур ни ре сур си про фил те ри са ни од при нуд них и еко-
ном ских еле ме на та: са мо та да су асо ци ја ци је ком па ти бил не 
са ло ги ком њи хо вих нор ма тив них по тен ци ја ла. Не по сто ја ње 
ди фе рен ци ја ци је сред ста ва со ци јал не ор га ни за ци је ре зул ту-
је не мо гућ но шћу кон ста то ва ња зна ча ја асо ци ја тив них ре ла-
ци ја, без об зи ра да ли се ра ди: (1) о деј ству уну тар си сте ма 
или на са му др жа ву; (2) о нор ма тив ним дис кур си ма у јав ној 
сфе ри; (3) о раз во ју гра ђан ских или по ли тич ких ка па ци те та; 
те (4) о обез бе ђе њу ал тер на тив не фор ме упра вља ња.

За кљу чак
In sum ma, То кви ло ва асо ци ја тив на па ра диг ма (пре-

вас ход но по ве за на са ма лим гра до ви ма и лич ним кон так ти ма 
гра ђа на 19. ве ка) ре зул ту је мно го број ним не до у ми ца ма: (1) 
пре те ра но се уда ља ва од не др жав ног по ља обе ле же ног ре ла-
ци ја ма си ле, без об зи ра на то што је њи хов суп страт са свим 
дру га чи ји од др жав ног мо но по ла над сред стви ма за при ну ду, 
што ре зул ту је ти ме да се све не др жав не фор ме удру жи ва-
ња де фи ни шу као во лун та ри стич ке, иако асо ци ја ци је увек 
функ ци о ни шу уну тар по ља кон сти ту и са ног на од но си ма мо-
ћи ко ја по ти че из раз ли чи тих вр ста и ни воа кон тро ле над 
ре сур си ма и то не са мо еко ном ским, већ и оним ло ци ра ним 
у ор га ни за ци о ним по тен ци ја ли ма, со ци јал ним мре жа ма, па 
чак и у иден ти те ти ма; (2) она за не ма ру је ана ли зу ре пер ку си-
ја по ли тич ке сна ге што про ду ку је ли ми ти ра ну кон цеп ци ју 

22 Ibidem, стр. 23.
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оно га што се сма тра по ли тич ким; (3) омо гу ћа ва да се асо-
ци ја ци је то ли ко из ме ша ју са др жа вом и тр жи штем да ди фе-
рен ци ра ње ауто ном них до ме на по ста је го то во не мо гу ће; (4) 
не до зво ља ва да асо ци ја ци је слу же као ал тер на тив ни мо да-
ли тет упра вља ња и вла сти; (5) у њој се не мо гу ре ги стро-
ва ти де мо крат ски ефек ти ко ји се ти чу на чи на пу тем ко јих 
асо ци ја тив ни жи вот фор ми ра дру штве ну ин фра струк ту ру 
јав не сфе ре; и (6) због то га што је усред сре ђе на на ону вр сту 
дру штве не ин те гра ци је ко ја омо гу ћа ва ко о пе ра ци ју, она не 
мо же да по ме ри па жњу на скри ве не не прав де и де фор ма ци је 
ло ци ра не у асо ци ја ци ја ма, ја сно се кон ста ту је тен ден ци ја ка 
ге не ра ли зо ва њу јед ног се та со ци јал но-пси хо ло шких ефе ка-
та асо ци ја тив ног ис ку ства, за ко ји ни је спор но да зна чај но 
до при но си ге не ри са њу де мо крат ске кул ту ре али се не мо же 
иден ти фи ко ва ти са узро ком функ ци о ни са ња де мо крат ског 
си сте ма. У том кон тек сту, То квил је био кон цен три сан на ре-
ги стро ва ње про ме на ко је су се по ка зи ва ле као ре зул тат дру-
штва ко је је до сти гло од ре ђе не сло бо де (оног дру штва ко је је 
ста ви ло под кон тро лу ар би тра ност вла сти), на про на ла же ње 
на чи на пу тем ко га ће, у окви ру де мо крат ске по став ке, свест 
о сло бо ди и не сло бо ди би ти са чу ва на (на от клон пре ма не-
при ко сно ве ном ауто ри те ту ве ћи не као ло гич ној по сле ди ци 
де мо крат ског ис ку ства).
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Djor dje Sto ja no vic

AME RI CAN DE MOC RACY:  
TOC QU E VIL LE’S PER SPEC TI VE

Sum mary

The pa per de als with the analyti cal com pa ri son of the two 
per haps most im por tant stu di es of Ale xis de Toc qu e vil le: De moc
racy in Ame ri ca and the Old Re gi me and the French Re vo lu tion, 
for the sa ke of bet ter un der stan ding of cul tu ral, psycho lo gi cal and 
po li ti cal fac tors for the de ve lop ment of de moc ra tic in sti tu ti ons 
and de moc racy in ge ne re. This is par ti cu larly re le vant for the ro
le of as so ci a ti ons and fre e dom of as so ci a tion in the the pro cess of 
con so li da ting de moc racy and in the pro cess of the de fi ning li mits 
of de moc ra tic eman ci pa tion. The pa per con clu des by con si de ring 
the im por tan ce of co o pe ra ti ve di men si ons of as so ci a ti ons for de
moc ra tic cul tu re, which can not be equ a ted with the ca u se for the 
fun cti o ning of a de moc ra tic system
Key words: as so ci a ti ons, po li ti cal cul tu re, po li ti cal system, de

moc racy, Ale xis de Toc qu e vil le.
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НебојшаВуковић*

ЈЕД НА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЊЕ У ХАН-
ТИНГ ТО НО ВОМ УНИ ВЕРЗУМУ?  

ДЕ МО ГРАФ СКЕ ПРО МЕНЕ И 
ГЕОПО ЛИ ТИЧ КЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Ре зи ме

У ра ду су при ка за ни и ана ли зи ра ни не по вољ ни де мо
граф ски трен до ви у зе мља ма ко је је сво је вре ме но аме рич ки 
по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон свр стао у тзв. пра во слав
ну ци ви ли за ци ју. Осим то га, пру же на су пред ви ђа ња о мо
гу ћим не га тив ним ге о по ли тич ким по сле ди ца ма де по пу ла циј
ских про це са на про сто ру Бал ка на и Ру си је (Евро а зи је), за 
на ро де ко ји при па да ју тој ци ви ли за ци ји. У сту ди ји се на во ди, 
да би у пе ри о ду од 2008. до 2050. го ди не, на ро ди ко ји чи не 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“, мо гли да тр пе зна тан де мо
граф ски при ти сак из аре а ла тзв. ислам ске и кон фу чи јан ске 
ци ви ли за ци је. Ге о по ли тич ке по сле ди це би ле би: уве ћа ње про
сто ра под по ли тич ком кон тро лом Ал ба на ца, ства ра ње ди
рект ног те ри то ри јал ног кон так та Ал ба ни је и Тур ске, ру ски 
гу би так Си би ра и Да ле ког ис то ка, и на гло по ве ћа ње уде ла 
му сли ма на у ста нов ни штву Ру си је.
Кључ не ре чи: ци ви ли за ци ја, де мо гра фи ја, ге о по ли ти ка, пра

во сла вље
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Де мо граф ско „са жи ма ње“ пра во сла вља 
На вр ши ло се већ се дам на ест го ди на oд ка ко је аме-

рич ки по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон фор му ли сао сво-
ју по зна ту те о ри ју о су ко бу ци ви ли за ци ја. На кон окон ча ња 
Хлад ног ра та, ка да се пла не тар но иде о ло шко над ме та ње за-
вр ши ло три јум фом „За па да“, Хан тинг тон је пред ви део да ће 
„су дар ци ви ли за ци ја до ми ни ра ти гло бал ном по ли ти ком“, 
као и да ће „ра сед не ли ни је (fa ult li nes) из ме ђу ци ви ли за ци-
ја, у бу дућ но сти би ти ли ни је бор бе (bat tle li nes)“.1 Су бјек те 
ових кон фли ка та или ци ви ли за ци је, Хан тинг тон је опи сао 
као „кул тур не ен ти те те“. По ње му, ци ви ли за ци ја је „де фи ни-
са на за јед нич ким објек тив ним еле мен ти ма, као што су је зик, 
исто ри ја, ре ли ги ја, оби ча ји и ин сти ту ци је, али и су бјек тив-
ном са мо и ден ти фи ка ци јом љу ди“.2 У све ту у ко ме жи ви мо, 
пре ма ње го вом ми шље њу, глав ни ак те ри свет ске по ли ти ке 
је су и би ће се дам-осам ци ви ли за ци ја – за пад на, кон фу чи јан-
ска, ја пан ска, ислам ска, хин ду, сло вен ско-пра во слав на, ла ти-
но-аме рич ка и мо жда африч ка.3 Не ко ли ко го ди на ка сни је, у 
исто и ме ној књи зи, де ли мич но је из ме њен број ци ви ли за ци ја 
и тер ми но ло ги ја (до да та је бу ди стич ка ци ви ли за ци ја, кон фу-
чи јан ска је пре и ме но ва на у ки не ску, док је сло вен ско-пра-
во слав на по ста ла са мо пра во слав на), али, су штин ски, иде је 
есе ја из „Fo re ign Af fa irs-а“ оста ле су не про ме ње не. 

Кар та бр. 1.
Ге о граф ски рас по ред ци ви ли за ци ја пре ма Хан тинг то ну

Из вор: Ма па је пре у зе та из књи ге Дра га на Р. Си ми ћа, На у ка о без
бед но сти, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град,  2002, стр. 43.

1 Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Summer 
1993, Vol. 72, No. 3, p. 22.

2 Ibidem, p. 24.
3 Ibidem, p. 25.
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Доц ни је, ње го ве те зе су пре тр пе ле број на оспо ра ва ња, 
ме ђу тим, њи хов тво рац остао је до сле дан сво јој кон тро верз-
ној кон цеп ци ји. Кри ти ци је би ло под врг ну то ско ро све – од 
са ме де фи ни ци је ци ви ли за ци је, до тврд ње ка ко ће њи хо во 
су пар ни штво да чи ни глав ни са др жај ме ђу на род них од но са. 
За еуфо рич ну за пад ну јав ност, ко ја је ужи ва ла у пр вим го ди-
на ма по бе де над „цр ве ном им пе ри јом“, ње го ве прог но зе би ле 
су ису ви ше мрач не и пе си ми стич не. Та ко ђе, са аспек та по ли-
тич ке ко рект но сти, би ло је про бле ма тич но што је на пи сао да 
„ислам има кр ва ве гра ни це“.4 

Хан тинг то нов про во ка тив ни при ступ, иза звао је низ 
ин те ре сант них ди ску си ја и по ле ми ка, и мо ти ви сао ми сли о це 
раз ли чи тих иде о ло шких и по ли тич ких ори јен та ци ја, да ви-
ше и бо ље про ми шља ју уло гу ре ли ги је и кул ту ре у свет ској 
по ли ти ци. Не ула зе ћи у ди ску си ју око вред но сти ове те о ри-
је, и чак услов но, при хва та ју ћи ње го ву кла си фи ка ци ју ци ви-
ли за ци ја (уз пу ну свест о ње ним хе у ри стич ким ли ми ти ма), 
овом при ли ком же ли мо да осве тли мо за ни мљив фе но мен ко-
ји ка рак те ри ше јед ну од на бро ја них ци ви ли за ци ја и мо гу ће 
по сле ди це, ко је би та по ја ва про из ве ла.

Про шле го ди не, ис тра жи вач ки ин сти тут, Би ро за по
дат ке о по пу ла ци ји (Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au), у пу бли-
ка ци ји „2008 World Po pu la tion Da ta She et“, из нео је прог но зе 
ко је се ти чу гло бал них, ре ги о нал них и на ци о нал них де мо-
граф ских тен ден ци ја. По себ но су ин те ре сант на пред ви ђа ња 
ко ја се од но се на ду жи вре мен ски пе ри од, тач ни је од 2008. до 
2050. го ди не. Из ви ше по ну ђе них де мо граф ских по ка за те ља, 
ко ји ће на вод но од ли ко ва ти де це ни је пред на ма, на ро чи то је 
за ни мљи ва прог но за о де сет др жа ва на све ту ко је ће има ти 
нај ви ши по раст и гу би так ста нов ни штва. Док у пр вој ко ло ни 
пот пу но до ми ни ра ју африч ке зе мље (ре зул тат ком би на ци је 
тра ди ци о нал но ви со ког на та ли те та и све ефи ка сни је здрав-
стве не за шти те), дру гу ко ло ну по пу ња ва ју, са све га два из у-
зет ка, ис кљу чи во зе мље ко је у Хан тинг то но вој пер цеп ци ји 
при па да ју „пра во слав ној ци ви ли за ци ји“. Реч ју, од пр вих де
сет др жа ва у све ту са нај ве ћим по пу ла ци о ним „ми ну сом“, 
чак осам њих до ла зи из тзв. пра во слав не ци ви ли за ци је! Из у-
зе ци су вр ло спе ци фич ни – Ја пан, ко ји већ де це ни ја ма па ти 

4 Ibi dem, p. 35.
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од по пу ла ци о ног „па да“, што у бу ду ћим вре ме ни ма зна чи и 
све ма њи про це нат ре про дук тив но спо соб ног ста нов ни штва, 
и Сва зи ленд, ма ла африч ка др жа ва у ко јој AIDS и да ље узи-
ма свој огром ни смр то но сни да нак. 

Оста ју „пра во слав ци“ ко ји, очи глед но, убр за но не ста-
ју. Овај фе но мен, на зо ви мо га „де мо граф ска ен тро пи ја“, још 
је ин те ре сант ни ји, ако се зна, да др жа ве „пра во слав не ци-
ви ли за ци је“ тре нут но има ју (и ве ро ват но има ће) раз ли чи те 
век то ре еко ном ског, со ци о кул тур ног и по ли тич ког раз во ја. 
Ре ци мо, пр ва зе мља на овој не слав ној ли сти је сте Бу гар ска, 
за ко ју се пред ви ђа да ће у 2050. го ди ни, има ти чак 35% ма-
ње ста нов ни штва не го да нас.5 Као што је по зна то, Бу гар ска 
је сво ју ге о по ли тич ку суд би ну ве за ла за ЕУ и НА ТО, кра ће 
ре че но, за за пад ни клуб „бо га тих и моћ них“. Ме ђу тим, ни 
члан ство у нај и мућ ни јој над др жав ној за јед ни ци (ЕУ), све 
са ње ним „из да шним“ фон до ви ма и ин ве сти ци о ним про јек-
ти ма, ни уче шће у нај моћ ни јој вој ној али јан си, Бу га ре не ће, 
ка ко пред ви ђа овај аме рич ки ин сти тут, спа си ти од ла га ног, 
али си гур ног „ску пља ња“. На ли сти је и дру га чла ни ца ЕУ и 
НА ТО – Ру му ни ја. До ду ше, ов де је пред ви ђе ни пад у бро ју 
ста нов ни ка ма ње дра ма ти чан – „све га“ 20%, али, упо ре ђу ју-
ћи ту чи ње ни цу са оп штим де мо граф ским трен до ви ма у све-
ту и са мој Евро пи, ис ка за ни „ми нус“ да ле ко је од уте шног. 
При ме ри Бу гар ске и Ру му ни је ука зу ју, да пре ла зак у „бо га ти 
и ути цај ни“ за пад ни ге о по ли тич ки аре ал не га ран ту је без-
у слов но из ве сну пер спек ти ву. По ред Ру си је, по Хан тинг то-
ну, сто же ра пра во слав не ци ви ли за ци је, чи ја је „де мо граф ска 
ка та стро фа“ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка би ла еп ских 
раз ме ра (са мо 1994. го ди не, раз ли ка из ме ђу ро ђе них и умр-
лих из но си ла је 893.000 у ко рист по след њих)6, и чи ји се пред-
ви ђе ни ми нус сле де ћих не ко ли ко де ка да кре ће око 22%, на 
овој „цр ној“ ли сти, на ла зе се још Укра ји на (-28%), Гру зи ја 
(-28%), Мол да ви ја (-23%), Ср би ја (-21%) и Бе ло ру си ја (-20%). 
Реч је о пет зе ма ља ко је се у по гле ду сво је ци ви ли за циј ске и 
ге о по ли тич ке ори јен та ци је на ла зе на сво је вр сном рас кр шћу. 

5 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, р. 2, Internet, 
http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf

6 В. В. Локосов, И. Б. Орлова, Трансформация пороссийски (19911995 гг.),  
у: Г. В. Осипов (ур.), Глобальный кризис западной цивилизации и Россия, 
Книжный дом ЛИБРОКОМ, Москва, 2009, стр. 282.
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Нај ви ше је не из ве сно сти око Укра ји не, чи је ру ко вод ство ла-
ви ра из ме ђу евро фи ли је и при род не ори јен та ци је и осло ње-
но сти на Ру си ју. Са да шње гру зиј ско ру ко вод ство из ра зи то 
је про за пад но ори јен ти са но. На ни воу зва нич не по ли ти ке, и 
Ср би ја би хте ла да по ста не део „гло бал ног За па да“ (ин те рес 
за учла ње ње у ЕУ је да ле ко ве ћи од же ље за члан ством у 
НА ТО-у), али због се це си је ко сов ско-ме то хиј ских Ал ба на ца, 
ре ал но гле да ју ћи, та кав сце на рио још увек је вр ло упи тан. Ге-
о по ли тич ка суд би на ма ле и си ро ма шне Мол да ви је, до брим 
ће де лом за ви си ти од из бо ра Укра ји не (За пад-Ру си ја). Бе ло-
ру си ја је нај ви ше ин те гри са на са Ру си јом, и чи ни се да је тај 
из бор, и по ред свих так тич ких не су гла си ца, ду го ро чан. 

Као што се ви ди, зе мље ко је чи не „пра во слав ну ци ви-
ли за ци ју“, при лич но се раз ли ку ју у по гле ду сво је по ли тич ке 
и еко ном ске бу дућ но сти. И по ред ова кве ша ро ли ко сти ори-
јен та ци ја, чи ње ни ца ла га ног не ста ја ња ста нов ни штва и да-
ље, осим исте ве ро и спо ве сти, „твр до гла во“ и чвр сто по ве зу је 
све њих за јед но у је дин стве ну „пра во слав но-не ста ју ћу ци ви-
ли за ци ју“. За што је пра во сла ва ца све ма ње и ма ње? 

Од го вор на ово пи та ње је ви ше сло јан и ком плек сан, па 
ипак, кра так осврт на мо гу ће узро ке спо ме ну тог фе но ме на, 
не би био су ви шан. На пр ви по глед, об ја шње ње је јед но став-
но – пра во слав не зе мље има ће све ма ње жи те ља у бу дућ но-
сти, због ком би на ци је ни ског на та ли те та, знат них ми гра ци ја 
рад но спо соб ног (а са мим тим и ре про дук тив ног) ста нов ни-
штва у раз ви је ни је зе мље, и на сле ђе них ви ше де це ниј ских 
не га тив них де мо граф ских трен до ва. Да ће на та ли тет би ти 
ми ни ма лан у зе мља ма „пра во слав не ци ви ли за ци је“, го во ре 
ци фре тзв. оп ште сто пе фер ти ли те та (To tal Fer ti lity Ra te), ко је 
се кре ћу у оп се гу од 1,3 до 1,4 де те та по же ни (са из у зет ком 
Ма ке до ни је, Ки пра и Јер ме ни је,).7 

То је из у зет но лош по ка за тељ. Ма ла оп шта сто па фер-
ти ли те та, при сут на је и у оста лим европ ским зе мља ма – ре-
ци мо, у Че шкој (1,4), Ма ђар ској (1,3), Сло вач кој, (1,2) или 
Пољ ској (1,3). Ме ђу тим, оно што уно си за бу ну је сте знат но 

7 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. рр. 8-10. 
Јермени се условно, уз ограду, могу сврстати у православце – њих духовно 
води Јерменска апостолска црква, а битно одступање од православног учења 
представља монофизитство, по коме је у Христосу присутна само једна, 
божанска природа.
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ма њи пред ви ђе ни гу би так ста нов ни штва ових зе ма ља – Че-
шка (-9%), Ма ђар ска (-11%), Сло вач ка (-12%), Пољ ска (-18%).8 
Мо же се прет по ста ви ти, да се раз ли ка ства ра на ра чун ма-
сов ни јег исе ља ва ња жи те ља зе ма ља „пра во слав ног кру га“ на 
раз ви је ни ји За пад. Ова хи по те за има сми сла, ако се под се ти-
мо, да по след њих го ди на, и Пољ ска сло ви као „исе ље нич ка 
зе мља“ – а њен ми нус је вр ло бли зу оног ко ји ис ка зу ју ње ни 
пра во слав ни су се ди. Ни у За пад ној Евро пи, овај по ка за тељ 
ни је из у зе тан – од вр ло ни ских у Ита ли ји и Не мач кој (1,3) до 
ре ла тив но под но шљи вог у Фран цу ској (2,0). Ме ђу тим, из у-
зев Не мач ке, за ко ју се пред ви ђа да ће до 2050. го ди не, из гу-
би ти 13% ста нов ни ка, оста ле др жа ве бе ле же углав ном вр ло 
бла ги раст или стаг ни ра ју. Очи глед но је да се скром на сто па 
на та ли те та у за пад но е вроп ским зе мља ма на док на ђу је ме ха-
нич ким при ли вом жи те ља из дру гих зе ма ља, па и из оних 
„пра во слав них“. 

По ред то га, зе мље „пра во слав не ци ви ли за ци је“ већ де-
це ни ја ма има ју не во љу са опа да ју ћим на та ли те том, што ку-
му ла тив но про из во ди све ви ше ста ри јих, а све ма ње мла ђих 
и ре про дук тив но ак тив них ста нов ни ка. Ка да се упо ре де по-
ро ђа ји и смрт ни слу ча је ви на 1000 љу ди (births and de aths per 
1,000), до би ја се још пот пу ни ја сли ка чи та вог про бле ма. У 
Бе ло ру си ји, тај од нос је 11 по ро ђа ја на 14 смрт них слу ча је ва, 
Бу гар ској (10-15), Мол да ви ји (11-12), Ру му ни ји (10-12), Ру си ји 
(12-15), Укра ји ни (10-16), Ср би ји (10-14). Су про тан при мер да-
ју Ал ба ни ја са од но сом 13-6, и та ко зва но Ко со во са, за европ-
ске при ли ке, не ве ро ват них 21-7!9

На сле ђе на не по вољ на ста ро сна струк ту ра, слаб на та ли-
тет и од лив пре те жно мла ђег ста нов ни штва, не ки су од пре-
по зна тљи вих, кван ти та тив но мер љи вих чи ни ла ца ко ји ути-
чу на де сет ко ва ње бро ја пра во сла ва ца. Не мер љи ви, ду хов ни 
или мо рал ни фак то ри, ко ји сто је иза по пу ла ци о ног ко лап са, 
ни су ни шта ма ње зна чај ни, иако у јав но сти вла да уве ре ње да 
са мо скро ман стан дард узро ку је ни зак на та ли тет. 

На су прот Хан тинг то ну, ко ји је у свом тек сту пру жио 
ја сну ли ни ју по де ле из ме ђу за пад ног (ка то лич ко-про те стант-
ског) и пра во слав ног ци ви ли за циј ског аре а ла (пра во слав це и 

8 Ibidem, p. 10.
9 Ibidem, p. 10.
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европ ске му сли ма не за о би шли су, по ње му, кључ ни до га ђа ји 
у об ли ко ва њу са вре ме не Евро пе, по пут ре не сан се, про све ти-
тељ ства, ре фор ма ци је и ин ду стриј ске ре во лу ци је), у јед ном 
пи та њу – од но су пре ма жи во ту и ње го вом сми слу, чи та ва 
Евро па пред ста вља, ма ње ви ше, је дин стве ну це ли ну. Нај по-
губ ни је цр те са вре ме ног за пад њач ког мен та ли те та – со ци-
јал ни ато ми зам, его и зам и хе до ни зам, про ши ри ле су се и на 
пра во слав не на ро де, у не ма њем оби му и ин тен зи те ту. 

По бро ју абор ту са на Ста ром кон ти нен ту, у од но су на 
уку пан број ста нов ни ка, пред ња чи „пра во слав на“ Ср би ја 
(го ди шње из ме ђу не ве ро ват них 150.000 и 200.000 на сил них 
пре ки да труд но ће, на су прот фран цу ских 206.311 или бри-
тан ских 194.353).10 Ни оста ле зе мље са до ми нант ним пра во-
слав ним жи вљем не за о ста ју. Ру му ни ја ула зи ме ђу пр вих пет 
зе ма ља ЕУ по бро ју абор ту са – око 150.000, док су у Ру си ји 
ци фре ми ли он ске (са мо 1993. го ди не, ре ги стро ва но је 3 244 
000 абор ту са).11

По што је Хан тинг тон ме ђу не ко ли ко свет ских ци ви ли-
за ци ја увр стио и „пра во слав ну“, прет по ста вља се, да ауто ке-
фал не цр кве у зе мља ма тог ге о кул тур ног кру га има ју зна чај-
ну уло гу у фор ми ра њу све сти ста нов ни штва. Ме ђу тим, на ве-
де не ци фре су ге ри шу на за кљу чак да су, са де ли мич ним из у-
зет ком Грч ке, пра во слав не цр кве у ма тич ним зе мља ма би ле 
и оста ле дру штве ни аут сај де ри – уоста лом, о ка квом се со-
ци јал ном ауто ри те ту Цр кве код ре ци мо Ср ба мо же го во ри ти, 
ако се сва ког да на у Ср би ји уби је у про се ку око 500 не ро ђе не 
де це!? По да ци с по чет ка тек ста, о бу ду ћем „де мо граф ском 
су но вра ту“, су ге ри шу да ће и на ред них де це ни ја, Цр ква, у 
сми слу идеј ног ори јен ти ра ши ро ких на род них ма са, оста ти 
на мар ги на ма дру штве ног жи во та у др жа ва ма „пра во слав не 
ци ви ли за ци је“. Усред сре ђе ност на ли тур ги ју (што је сва ка ко 
за по хва лу), и мно штво ка нон ских ди ле ма и отво ре них пи-
та ња, од вла чи по ме сне пра во слав не цр кве са го ру ћих со ци-
јал них, мен та ли тет ских и де мо граф ских про бле ма ко ји му че 
све ма ло број ни ји „вер ни на род“. Уме сто ак тив не со ци јал не 
уло ге и про мо ви са ња жи во та, пра во слав не цр кве се тек при-

10 Internet, http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Nerodjeno-dete/Abortus-
najveci-uzrok-smrtnosti-u-Evropskoj-uniji.sr.html

11 В. В. Локосов, И. Б. Орлова, Трансформация пороссийски (19911995 гг.), op. 
cit., стр. 286.
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год но (нај че шће уочи Бо жи ћа или Ус кр са), огла ша ва ју по во-
дом сво је вр сног „ауто ге но ци да пра во сла ва ца“. Мла ки апе ли, 
спо ра дич не ма ни фе ста ци је и по не ка пу бли ка ци ја у ко рист 
жи во та, а не смр ти, не ће спре чи ти већ на зи ру ћу ка та стро фу. 

Ге о по ли тич ке по сле ди це – од гу бит ка љу ди 
ка гу бит ку те ри то ри ја

Кон кре ти зу ју ћи сво ју те о ри ју, Хан тинг тон ка же да ће 
се „су ко би ци ви ли за ци ја од ви ја ти на два ни воа. На ми кро-
ни воу, су сед не гру пе дуж ра сед них ли ни ја из ме ђу ци ви ли за-
ци ја бо ри ће се, че сто на сил но, око кон тро ле над те ри то ри јом 
и јед на над дру гом. На ма кро ни воу, др жа ве из раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја над ме ћу се за ре ла тив ну вој ну и еко ном ску 
моћ, бо ре се око кон тро ле над ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма 
и тре ћим стра на ма, и су пар нич ки про мо ви шу сво је по себ не 
по ли тич ке и ре ли ги о зне вред но сти“.12

Ма кро ни во су ко ба из ме ђу ци ви ли за ци ја, у овој ана ли-
зи би ће из о ста вљен. Не за то што то ни је ин те ре сант на те ма, 
већ за то што „пра во слав на ци ви ли за ци ја“ не ма, ни ти по треб-
ну ком пакт ност, ни ти ре сур се, да во ди бор бу за не ка кав пла-
не тар ни при мат. Што се ти че „пра во слав них зе ма ља“, њи хов 
основ ни ге о по ли тич ки им пе ра тив на ред них де це ни ја би ће 
– оп ста ти и са чу ва ти на сле ђе не те ри то ри је. Има ју ћи у ви ду 
пред ви ђе не ло ше де мо граф ске по ка за те ље, то ће би ти ви ше 
не го иза зо ван и те жак за да так. 

Ве ли ки де мо граф ски и ге о по ли тич ки „ло мо ви“ оче ку ју 
Бал кан ско по лу о стр во. На ред них де це ни ја, на без бед но сном 
пла ну, са нај ви ше иза зо ва мо гле би да се су о че „пра во слав-
не“ зе мље чи ји су су се ди Ал бан ци, ко ји су у ве ли ком про-
цен ту му сли ма ни. Уз вој ну и ди пло мат ску аси стен ци ју САД 
и оста лих кључ них зе ма ља „за пад не ци ви ли за ци је“, Ал бан-
ци на Бал ка ну тре нут но има ју две по ли тич ко-те ри то ри јал не 
је ди ни це – Ал ба ни ју и са мо про гла ше но тзв. Ко со во. У још 
јед ној, Ма ке до ни ји, они су, та ко ре ћи „су вла сни ци“. Ал бан ска 
де мо граф ска екс пан зи ја на ред них де це ни ја, мо же да про из-
ве де још не ко ли ко мо ди фи ка ци ја по ли тич ке ма пе Бал ка на. 
Тре нут но, Ал ба ни ја има око 3,2 ми ли о на ста нов ни ка, ме ђу-
тим, по пред ви ђа њи ма Би роа за по дат ке о по пу ла ци ји, 2025. 

12 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, op. cit., р. 29.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 4368

51

го ди не, тај број ће се уве ћа ти на 3,5 ми ли о на, док ће на кон 
то га сле ди ти стаг на ци ја, са из но сом од 3,6 ми ли о на жи те ља 
у 2050-ој го ди ни. Тзв. Ко со во има ће екс пло зив ни ји по пу ла-
ци о ни по раст – са 2,2 ми ли о на ста нов ни ка ко ли ко на вод но 
има да нас, пред ви ђа се да ће 2025. има ти 2,7 ми ли о на, а 2050. 
чак 3,2 ми ли о на жи те ља!13 Из у зи ма њем из ових бро је ва ма-
њин ских за јед ни ца (ако уоп ште оп ста ну), и до да ва њем ма ке-
дон ских и цр но гор ских Ал ба на ца, до ла зи мо до „ал бан ског 
бло ка“ на Бал ка ну од 6-7 ми ли о на. 

Де мо граф ско на ра ста ње Ал ба на ца, пр ва би мо гла да 
осе ти Ма ке до ни ја, чи ја ће по пу ла ци ја са са да шњих два ми-
ли о на, за че ти ри де це ни је спа сти на све га 1,7 ми ли о на, и за 
ко ју је пред ви ђе но сма ње ње бро ја ста нов ни штва од 15%. Си-
ту а ци ју до дат но ком пли ку је чи ње ни ца да тре нут но, ви ше 
од че твр ти не ста нов ни ка чи не Ал бан ци, да кле пре ко по ла 
ми ли о на (уз још не ке му сли ман ске за јед ни це по пут Ту ра ка, 
„ислам ски блок“ чи ни око тре ћи ну од укуп не по пу ла ци је). С 
дру ге стра не, пра во слав них Ма ке до на ца не ма ни две тре ћи-
не. Са свим је ве ро ват но да ће за че ти ри де це ни је, пра во слав-
ци и му сли ма ни у овој др жа ви има ти ну ме рич ки па ри тет или 
ће пра во слав ни Ма ке дон ци за др жа ти не знат ну над моћ. Ге о-
по ли тич ки по сма тра но, то зна чи да би Ма ке до ни ја мо гла до-
жи ве ти су штин ску тран сфор ма ци ју, са ње ним не стан ком са 
по ли тич ке кар те Евро пе као крај њим ре зул та том. Пре ско ро 
де сет го ди на, тач ни је 2001. го ди не, Ал бан ци су у овој др жа ви 
по ве ли ге рил ски рат не би ли се из бо ри ли за ја чу ин сти ту-
ци о нал ну по зи ци ју. На ред них де це ни ја, си лом де мо граф ских 
чи ње ни ца, и не ну жно на сил ним пу тем, Ма ке до ни ја би мо-
гла да про ђе кроз сле де ће ета пе: фе де ра ци ја – кон фе де ра ци ја 
– рас пад др жа ве на два де ла (ал бан ски и ма ке дон ски) – и ко-
нач но, ње но евен ту ал но пот пу но ап сор бо ва ње у тзв. Ве ли ку 
Ал ба ни ју. Мо жда ова кав сце на рио де лу је ису ви ше екс трем-
но, али Ма ке дон ци, окру же ни са за па да и се ве ра ви ше ми ли-
он ском ал бан ском по пу ла ци јом, ко ја не пра ви ком про ми се 
ка да је у пи та њу ње но „ге о по ли тич ко ком пле ти ра ње“, за и-
ста, не ма ју че му до бром да се на да ју у бу дућ но сти.

Ма ју шна Цр на Го ра та ко ђе би мо гла да има про бле ма 
у очу ва њу сво је це ло ви то сти. До ду ше, ње на ал бан ска ком-

13 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 10.
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по нен та је да ле ко ма ло број ни ја (ма ло ви ше од 5%), али ком-
пакт но на се ља ва при гра нич на под руч ја уз Ал ба ни ју, и Ко-
со во и Ме то хи ју. Ал бан ци су у овој др жа ви чи та ву про те клу 
де це ни ју „му дро“ по др жа ва ли на по ре вла сти Цр не Го ре да 
се дис тан ци ра од срод не јој Ср би је, све до сти ца ња не за ви-
сно сти. Са да, ка да уме сто у зе мљи од де сет ми ли о на, жи ве 
у па ту ља стој ре пу бли ци од око 600.000 ста нов ни ка, њи хо-
ве те жње ка ве ћој са мо стал но сти, и мо жда чак, при па ја њу 
јед ног де ла Цр не Го ре Ал ба ни ји, има ју да ле ко ве ће шан се 
да се ре а ли зу ју, по себ но ако се узме у об зир чи ње ни ца, да 
ће 2050. го ди не, Цр на Го ра оста ти на истом бро ју ста нов ни-
ка, док ће се над њом, са ју га и ис то ка на ги ња ти ви ше ми-
ли он ски „ал бан ски ко мон велт“, пот по мог нут ауто но ма шко/
се па ра ти стич ким аспи ра ци ја ма цр но гор ских Бо шња ка (му-
сли ма на). Осим то га, у ге о стра те гиј ском по гле ду, по себ но је 
за бри ња ва ју ћа тен ден ци ја ал бан ског „ши ре ња“ на ју гу цр но-
гор ског при мор ја – Ал бан ци би вр ло ско ро мо гли да по ста ну 
до ми нант на ве ћи на у луч ком гра ду Ба ру, ко ји има по се бан 
ко мер ци јал ни и ге о по ли тич ки зна чај за Ср би ју ко ја је „land 
loc ked“14 др жа ва.

Ср би ји пре ти про ду же но „ал бан ско де мо граф ско и ге-
о по ли тич ко пре ли ва ње“ на кра је ве ко ји су на сло ње ни уз Ко-
со во и Ме то хи ју. Да не во ља бу де ве ћа, ју го и сточ на Ср би ја је 
нај не ра зви је ни ји крај ре пу бли ке из ко јег еми гри ра све ве ћи 
број мла ђег и ре про дук тив но спо соб ног ста нов ни штва. У овој 
обла сти је уоби ча јен фе но мен тзв. ан тро по пу сти ње – кра ја 
ко ји су не кад био на се љен, али ко ји је сти ца јем ви ше фак то-
ра остао обез љу ђен. Мно го је се о ских сре ди на у ко ји ма жи ви 
са мо јед на осо ба или је уоп ште без жи те ља. Уко ли ко Ср би ја 
не по бољ ша усло ве жи во та на ње ном ју гу, та би област мо гла 
на ред них де це ни ја да бу де пот пу но ал ба ни зо ва на. 

Ако се об и сти не на ве де не де мо граф ске прог но зе, он да 
је не из бе жна ал бан ска (му сли ман ска) ге о по ли тич ка екс пан-
зи ја на ште ту окол них пра во слав них Сло ве на. На спрам 6-7 
ми ли о на Ал ба на ца, 2050. го ди не, ста ја ло би исто то ли ко или 
не што ви ше Ср ба, Ма ке до на ца и тзв. Цр но го ра ца, али ста ро-
сна струк ту ра би би ла да ле ко по вољ ни ја за Ал бан це (мно го 
ви ше мла ђег ста нов ни штва ко је је спо соб но за да љу ре про-

14 Окружена копном, без излаза на море.
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дук ци ју, и на рав но, ка да је реч о му шкој по пу ла ци ји, за вој ну 
слу жбу). 

Још обим ни ји ге о по ли тич ки и де мо граф ски иза зо ви 
сто је пред Бу гар ском и Грч ком. Бу гар ској, у са да шњим или 
про ши ре ним гра ни ца ма (ако јој се евен ту ал но ис точ ни део 
Ма ке до ни је при са је ди ни на кон ње ног хи по те тич ког рас па-
да), сле ди те ри то ри јал ни кон такт са Ал бан ци ма на за па ду, 
али, ту је и не по сред но су сед ство са по пу ла ци о ним џи ном 
– Тур ском, ко ја ће са са да шњих 75 ми ли о на ста нов ни ка, већ 
2025. го ди не, до сег ну ти 87,8 ми ли о на жи те ља.15 Хан тинг тон 
де фи ни ше Тур ску као „по це па ну зе мљу“ (torn co un try), са 
вођ ством ко је же ли да сво ју др жа ву учи ни де лом За па да, али 
у ко јој су исто ри ја, кул ту ра и тра ди ци ја не за пад не.16 Ипак, 
чи ни се, да је де це ниј ско оду го вла че ње ЕУ да озбиљ но раз-
мо три тур ско учла ње ње, до во љан сиг нал да се спо зна ко јој 
ци ви ли за ци ји ова зе мља при па да, без об зи ра на про кли ња ња 
ислам ских ра ди ка ла, ко ји Тур ску ви де као за пад ног са те ли-
та. 

С дру ге стра не, Бу гар ска ће, пре ма прог но за ма Би роа, 
од са да шњих 7,6 ми ли о на ста нов ни ка, 2050. го ди не, спа сти 
на пу ких 5 ми ли о на жи те ља.17 Та ко ће по ло ви ном овог ве ка, 
Ал бан ци по ста ти број ни ји од Бу га ра, иако су ови по след њи 
увек би ли мно го људ ни ја на ци ја. Ге о по ли тич ку си ту а ци ју до-
дат но ком пли ку је по сто ја ње број не тур ске ма њи не од бли зу 
10%, и уоп ште, уку пан број му сли ма на ко ји се кре ће око 13% 
(по ред ет нич ких Ту ра ка, ислам ис по ве да ју и По ма ци – по јед-
ној вер зи ји исла ми зи ра ни Бу га ри, по тур ској ин тер пре та ци-
ји, по том ци Ку ма на, на ро да ко ји се до се лио из Ази је). Те шко 
је за ми сли ти да ће кроз че тр де сет го ди на удео му сли ма на у 
овој зе мљи да опад не или да оста не исти, на про тив, та ће по-
пу ла ци ја до дат но на ра сти. Ме ђу за го вор ни ци ма члан ства у 
ЕУ и НА ТО, ова кви по да ци и мо гу ће по ли тич ке им пли ка ци је 
не иза зи ва ју зеб њу, јер то бо же, ове две ор га ни за ци је га ран-
ту ју сво јим чла но ви ма те ри то ри јал ну це ло ви тост и су ве ре-
ни тет. Ипак, на кон 1999. го ди не, агре си је на СРЈ и де це ни ју 
ка сни је, ма сов ног при зна ва ња не за ви сно сти тзв. Ко со ва, од 

15 Ibidem, p. 9
16 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, оp. cit., р. 42. 
17 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit., р. 10.
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др жа ва чла ни ца ове две ор га ни за ци је, у свет ској по ли ти ци 
ви ше не ма та буа. У НА ТО-у по сто ји де кла ра тив на рав но-
прав ност чла ни ца, ме ђу тим, хи је рар хи ја др жа ва и њи хо вих 
ин те ре са је ви ше не го ви дљи ва. По себ но за САД, Тур ска је 
је дан од нај ва жни јих са ве зни ка због из вр сног ге о стра те гиј-
ског по ло жа ја, број не ар ми је и му сли ман ског иден ти те та. Го-
ди не 1974. ка да су ки пар ски Гр ци про гла си ли ује ди ње ње са 
Грч ком, тур ска вој ска је из вр ши ла ин ва зи ју на то остр во чи је 
је ве ћин ско ста нов ни штво хте ло да уђе у са став зе мље ко ја 
је та ко ђе би ла део НА ТО-а! По де ла Ки пра, ко ја је та да си лом 
на мет ну та, тра је и да нас, а Тур ска ни је сно си ла би ло ка кве 
кон се квен це.

Не спа да у до мен ге о по ли тич ке фан та сти ке, да се кроз 
не ко ли ко де це ни ја ре а ли зу је тур ска огра ни че на вој на ин тер-
вен ци ја у Бу гар ској под из го во ром за шти те пра ва тур ске ма-
њи не. Сје ди ње не Др жа ве би због ве ли чи не и ге о по ли тич ке 
по зи ци о ни ра но сти Тур ске, мо гле да је опу но мо ће да бу де не-
што по пут  „ре ги о нал ног хе ге мо на“ уну тар НА ТО-а, за ду же-
ног за „ред и ста бил ност“ на ју го и сто ку Евро пе и у За кав ка-
зју. Би ло ка ко би ло, у слу ча ју евен ту ал ног бу гар ско-тур ског 
спо ра, САД би си гур но би ле на кло ње ни је др жа ви од ско ро 90 
ми ли о на ста нов ни ка, а не оној од 5-6 ми ли о на. 

Те шко ће ће има ти и Грч ка, без об зи ра на то што ће ње на 
по пу ла ци ја 2050. го ди не, би ти дво стру ко број ни ја од бу гар-
ске. Она на се ве ро за пад ном прав цу већ има не по сре дан те-
ри то ри јал ни кон такт са Ал ба ни јом, у чи јим се по ли тич ким 
и ин те лек ту ал ним кру го ви ма ис ка зу је ин те рес за Ча ме ри ју 
(Епир), при гра нич ну грч ку област, где на вод но жи ви број на 
ал бан ска ма њи на (у ства ри, реч је о Ар ва ни ти ма, ко ји го во ре 
јед ном ва ри јан том ал бан ског је зи ка, али се уоп ште не по и-
сто ве ћу ју са Ал бан ци ма и пра во слав не су ве ро и спо ве сти).18 
С дру ге стра не, по сто ји већ ви ше де це ниј ски ри ва ли тет са 
Тур ском око кон тро ле над ис точ ним Ме ди те ра ном, од но сно 
мо рем ко је окру жу је мно го број на грч ка остр ва. У би ло ко-
јем ди рект ном ору жа ном кон флик ту, с про то ком вре ме на, 
све „ста ри ја и ма ло број ни ја“ Грч ка, има ће све ма ње шан си на 
до сто јан от пор евен ту ал ном вој ном иза зо ву са Ис то ка. Ду-

18 Драган Бањац, Николаос Д.А. Арванитис, „У Грчкој ускоро Ослободилачка 
војска Чамерије?“ у: Николаос Д.А. Арванитис, Балкански чвор, Анда Инфо, 
Београд, 2002, стр. 65.
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жи вој ни рок и ула га ња у мо дер ни за ци ју на о ру жа ња, би ли 
су тра ди ци о нал ни грч ки од го вор на ну ме рич ку аси ме три ју 
ко ја је по сто ја ла у од но су на ис точ ног су се да, ме ђу тим, та не-
рав но те жа би ће на ред них де ка да све не под но шљи ви ја. Осим 
то га, у бу дућ но сти, про блем ће пред ста вља ти и ста тус ал-
бан ских се зон ских рад ни ка, чи ји се број про це њу је на ви ше 
сто ти на хи ља да – уко ли ко би до би ли грч ко др жа вљан ство, 
ге о по ли тич ки по ло жај Грч ке био би до дат но оте жан.

По сма тра но на ду жи рок, чвр ста и стра те гиј ски ис про-
фи ли са на тур скоал бан ска вој нопо ли тич ка осо ви на мо гла 
би да бу де по тен ци јал но фа тал на за ин те гри тет и без бед
ност зе ма ља „пра во слав не ци ви ли за ци је“ на Бал ка ну. Уко ли-
ко се оства ре прог но зе Би роа за по дат ке о по пу ла ци ји, 2050. 
го ди не, ове две др жа ве бро ја ће за јед но пре ко 90 ми ли о на 
ста нов ни ка, а са оста лим Ал бан ци ма и Тур ци ма на по лу о-
стр ву, та ци фра из но си ће око 100 ми ли о на (не тре ба за не ма-
ри ти ни тзв. Бо шња ке, на ко је Тур ска има зна тан по ли тич ки 
ути цај). На су прот том „бло ку“, Гр ка, Ср ба, Бу га ра и Ма ке до-
на ца би ће не што ви ше од 20 ми ли о на! Ста ро сна струк ту ра 
би ће под јед на ко не по вољ на за „пра во слав це“. Ме ђу ми ли о-
ни ма „мла дих му сли ма на“, ег зи сти ра ће хри шћан ске на ци је, 
чи ја ће про сеч на ста рост би ти око 50 го ди на (пре ма не ким 
прог но за ма, 2050. го ди не, „про сеч ни Бу га рин“ би ће стар чак 
55,9 го ди на, а Грк 53,3 го ди не!)19. Шта та кав ста ро сни и ну ме-
рич ки дис ба ланс мо же да про из ве де на вој ном, по ли тич ком 
и еко ном ском пла ну ни је по треб но по себ но ела бо ри ра ти. Не-
по сред не ге о по ли тич ке по сле ди це мо гле би да бу ду сле де ће:

- пре ста нак по сто ја ња Ма ке до ни је као су ве ре не др жа-
ве и ње на по де ла или пот пу на ап сорп ци ја у про стор 
„Ве ли ке Ал ба ни је“;

- те ри то ри јал но ума ње ње или „ва за ли за ци ја“ оста лих 
„пра во слав них др жа ва“, по пут Бу гар ске, Ср би је, Цр-
не Го ре и евен ту ал но Грч ке;

- пот пу на ге о по ли тич ка ре ви зи ја ре зул та та Пр вог 
бал кан ског ра та – ства ра ње ди рект ног те ри то ри јал-
ног кон так та из ме ђу „Ве ли ке Ал ба ни је“ и (уве ћа-
не?) Тур ске, на ра чун Ма ке до ни је, де ло ва Бу гар ске, 

19 Richard Jackson, Neil Howe with Rebecca Strauss & Keisuke Nakashima, The 
Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century, 
CSIS, Washington D.C. 2008, p. 156.
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Грч ке, као и оти ма ње оних про сто ра Ср би ји и Цр ној 
Го ри ко ји су осло бо ђе ни то ком тог ра та, и њи хо во 
укљу чи ва ње у „ве ли ки ислам ски про стор“;

- за рад пу ког фи зич ког оп стан ка, мо гу ће ре ли гиј ско 
(еку ме ни зам) и кул тур но при бли жа ва ње „пра во-
слав них зе ма ља“ за пад ном ци ви ли за циј ском аре а лу.

Ру ски де мо граф ски и ге о по ли тич ки иза зо ви још су ве-
ћих раз ме ра. Због то га што је Ру си ја „сто жер пра во слав не 
ци ви ли за ци је“, у ве ли кој ме ри, ње но „би ти ил’ не би ти“ би ће 
исто вре ме но „би ти ил’ не би ти“ и свих оста лих зе ма ља овог 
ге о кул тур ног кру га. Са тре нут них, ско ро 142 ми ли о на ста-
нов ни ка, пре ма пред ви ђа њи ма Би роа, 2025. го ди не, по пу ла-
ци ја Ру ске Фе де ра ци је сма њи ће се на 129,3 ми ли о на, а 2050. 
го ди не, на све га 110,1 ми ли о на жи те ља.20 На пр ви по глед, то 
су још увек им по зант не ци фре, ме ђу тим, оста ле чи ње ни це 
са свим ре ла ти ви зу ју „ге о по ли тич ку те жи ну“ тих сто ти нак 
ми ли о на. За зе мљу од пре ко 17 ми ли о на km2, то је при лич-
но ма ли број ста нов ни ка. Осим то га, Ру си ја је, из у зев на рав-
но „пра во слав них зе ма ља“, окру же на са на ци ја ма ко је има ју 
екс пло зи ван при род ни при ра штај или су већ из у зет но број-
не, па та ква аси ме трич на де мо граф ска ди на ми ка про из во ди 
мно го број не ге о стра те гиј ске иза зо ве. 

Уоби ча је но је да се Ру си ја де ли на европ ски (бли зу 4 ми-
ли о на km2 – око 24% укуп не те ри то ри је) и азиј ски (пре ко 13 
ми ли о на km2 – око 76%) део, по пла ни ни и ре ци Урал. Пре ма 
но ви јим по да ци ма, у азиј ском де лу Ру си је жи ви све га око 35 
ми ли о на ста нов ни ка – у за пад ном Си би ру бли зу 20 ми ли о на, 
у ис точ ном Си би ру око де вет ми ли о на, и на Да ле ком ис то ку 
око се дам ми ли о на жи те ља.21 Да кле, ма њи, европ ски део Ру-
ске Фе де ра ци је да ле ко је на се ље ни ји од ве ћег, азиј ског де ла 
(Си бир и Да ле ки ис ток), и ова не рав но те жа знат но ком пли ку-
је ге о по ли тич ку по зи ци ју Ру си је на спрам дру гих зе ма ља. На 
ду жи рок, глав ни де мо граф ски, и са мим тим и без бед но сни 
иза зов до ла зи ће од Ки не (кон фу чи јан ске ци ви ли за ци је), и то 
не за то јер су Ки не зи „зли“, већ због то га што ге о по ли ти ка 
и исто ри ја све до че да се у ме ђу на род ним од но си ма не то ле-

20 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit., р. 10.
21 Драган Петровић, Демографска обележја савремене Русије, Српско 

географско друштво, Београд, 2007, стр. 99.
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ри шу „про стор ни ва ку у ми“. Кра ће ре че но, уко ли ко је дан ет-
нос ни је у ста њу да аде кват но на се ли, кон тро ли ше и ко ри сти 
од ре ђе ну те ри то ри ју, вре ме ном се код су сед них на ро да по ја-
вљу ју им пул си да се сла бо на се ље на област „по пу ни“, анек-
ти ра и „ква ли тет ни је упо тре би“. Тре нут но, Ки на бро ји пре ко 
1,3 ми ли јар де ста нов ни ка, а пред ви ђа се, да ће 2050. го ди не, 
има ти ви ше од 1,4 ми ли јар де жи те ља. У тој го ди ни, на јед ног 
др жа вља ни на Ру си је до ла зи ће 13 ста нов ни ка Ки не. На ру ску 
не сре ћу, та ква по пу ла ци о на не сра зме ра већ је по стиг ну та на 
ре ги о нал ном ни воу, па је 2000. го ди не, на ру ских 7,2 ми ли о на 
жи те ља Да ле ког ис то ка, у три при гра нич не про вин ци је се-
ве ро и сточ не Ки не до ла зи ло чак 105,2 ми ли о на љу ди, да кле, 
тај је од нос био 14,6:1, у ки не ску ко рист. Већ 2015. го ди не, по 
ру ским про ра чу ни ма, на ки не ских 120 ми ли о на ста нов ни ка, 
до ћи ће све га 6,6 ми ли о на Ру са,22 од но сно по пу ла ци о на аси-
ме три ја би ће још ве ћа – 18,2:1

Ка да су ова кви де мо граф ско-ге о граф ски дис ба лан си 
при сут ни, оче ки ва ње да ће ки не ска по пу ла ци ја оста ја ти да 
жи ви у гра ни ца ма вла сти те зе мље пред ста вља ве ли ку илу зи-
ју. Још 1989. го ди не, на ру ском Да ле ком ис то ку жи ве ло је ма-
ње од две хи ља де Ки не за. Сле де ће го ди не, би ло их је 15 хи-
ља да, 1993. го ди не, већ сто хи ља да, а 2000. го ди не, зва нич но 
је ре ги стро ва но не што ма ње од 250 хи ља да, док се број не ле-
гал них до се ље ни ка ки не ског по ре кла про це њи вао од 400 до 
700 хи ља да!23 Од та да је про те кло де сет го ди на, и го во ри ти 
о ства ра њу ми ли он ске ки не ске ди ја спо ре на Да ле ком ис то ку 
Ру си је, са свим је оправ да но.  

Ру ски на род је кроз исто ри ју по ка зи вао за вид ну спо-
соб ност да при хва ти и ба рем де ли мич но ап сор бу је (аси ми-
лу је) нај ра зли чи ти је ет нич ке гру пе. Ме ђу тим, исто ри ја та-
ко ђе го во ри да још ве ћи аси ми ла ци о ни по тен ци јал по ка зу ју 
Ки не зи, док су с дру ге стра не, пот пу но от пор ни на по ку ша је 
дру гих со ци о кул тур них сре ди на да бу ду у њих „упи је ни“. 
Сто га, на да ња, да ће се вре ме ном ки не ска ди ја спо ра „рас тво-
ри ти“ у ру ском дру штву и ет нич кој ма си де лу ју за ва ра ва ју ће. 

Уоп ште, ком пле тан ру ски про стор ис точ но од Ура ла 
(из у зев, на рав но, обла сти тун дре на крај њем Се ве ру) мо же 

22 Виктор Меркулов,  Россия – АТР: узел интересов, Академический Проект, 
Москва, 2005, стр. 221.

23 Ibidem, стр. 220.
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да оче ку је на ред них де це ни ја зна тан ки не ски по пу ла ци о ни 
пре синг. Раз ло га је ви ше. Пре све га, да љи раст ста нов ни штва 
Ки не чи ни ће жи вот у тој зе мљи све те жим и ком пли ко ва ни-
јим. Со ци јал но ра сло ја ва ње про из ве шће де се ти не ми ли о на 
си ро ма шних по је ди на ца чи је ће се не за до вољ ство нај лак ше 
ка на ли са ти исе ља ва њем у „пу сту“ Ру си ју. Због из у зет ног 
ин ду стриј ског ра ста, прет по ста вља се, да ће у де ка да ма ко-
је сле де, Ки на у пот пу но сти ис ко ри сти ти сва вла сти та при-
род на бо гат ства, и да ће због нео п ход них си ро ви на, Си бир 
по ста ти глав на де сти на ци ја ње них ге о по ли тич ких и ге о е ко-
ном ских ак тив но сти. Бес по штед на екс пло а та ци ја тла, во де, 
шу ма и за га ђе ње ва зду ха, до ве шће до озбиљ них про бле ма за 
огром но ста нов ни штво ко је ће оску де ва ти у еле мен тар ним 
до бри ма по пут пи ја ће во де или чи стог ва зду ха. Ко нач но, 
осим де се ти на ми ли о на си ро ма шних и не за по сле них, ка ко 
се на во ди у јед ној ру ској ге о по ли тич кој сту ди ји, пред ви ђа се, 
да ће се из ме ђу 2015. и 2030. го ди не, у Ки ни ја ви ти „су фи цит“ 
од чак 25 ми ли о на му шка ра ца.24 Ка ко др жа ти под кон тро лом 
све те ми ли о не не за до вољ них, си ро ма шних и фру стри ра них 
му шка ра ца? Обез љу ђе ни про сто ри Ру ске Фе де ра ци је, по пут 
маг не та, при вла че на се бе ки не ски по пу ла ци о ни ви шак.25 

24 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 
Капитал Инфо, Москва, 2006, стр. 154.

25 Занимљиво је да поједини домаћи истраживачи руских демографских (не)
прилика, показују такав степен оптимизма, који се ретко може срести и 
у самој руској стручној литератури. Рецимо, Раде Јовићевић сматра, да је 
евентуална кинеска експанзија на Далеки исток и Сибир мало вероватна. 
Тврди, на основу процена чији извор не наводи, да Кинеза у Русији има 
између 50 и 200 хиљада. Уз ову, крајње умањену цифру, Јовићевић још 
каже, да Кинези у Русији често мењају место боравка, па сходно томе, 
„ретко насељени и за људски живот негостољубиви предели Сибира и 
Далеког истока нису нарочито угрожени кинеском експанзијом“. Видети: 
Раде Jовићевић, Демографска ситуација у Русији, Internet, http://www.nspm.
rs./savremeni-svet/demografska-situacija-u-Rusiji.html С друге стране, ево 
шта кажу руски аналитичари: „У последње време, Кинези све активније 
формирају у приграничним регионима Истока, моћне социјално-економске 
енклаве, одустајући од интеграције у окружујући социум“. Нешто даље, 
тврде како је „познато да кинеска Влада подстиче такво стање ствари и 
потајно потпомаже пресељење грађана на југ Источног Сибира и Далеког 
истока […]“. Коначно, „енклаве које ничу – то су већ, суштински, делови 
кинеске територије у регионима Русије. Овде важе кинески закони, 
постоји сва независна инфраструктура, властита мобилна мрежа (понекад 
прекидајући у приграничним рејонима сигнале руских оператера), чак и 
банке“. Видети: Игорь Романов, Иван Забаев, Виталий Чернов, Геополитика 
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На рав но, ова кве окол но сти не мо ра ју ну жно да во де 
рат ном су ко бу Ру си је и Ки не. Оби ман ар се нал ну кле ар ног 
оруж ја, још ће ду ги низ го ди на чу ва ти фор мал ни ру ски су-
ве ре ни тет иза Ура ла, али, фак тич ки, та те ри то ри ја би мо гла 
да по ста не део „ве ли ког ки не ског ге о е ко ном ског про сто ра“. 
Већ да нас је еви дент но, да је Вла ди во сто ку, Ха ба ров ску или 
Ир кут ску про фи та бил ни је да тр гу ју са обли жњим ки не ским 
при вред ним цен три ма, не го са Мо сквом или Санкт Пе тер-
бур гом ко ји су уда ље ни хи ља да ма ки ло ме та ра.

По ред то га, за оче ки ва ти је да ће Ру си ја на ред них де-
це ни ја осе ћа ти све ве ћу по тре бу за рад ном сна гом, дру гим 
ре чи ма, до се ља ва ње стра на ца је не ми нов ност да би у овој 
огром ној зе мљи функ ци о ни са ли ин фра струк ту ра, енер гет-
ски сек тор и јав не слу жбе. Чи ни се, да је не ре ал на прет по-
став ка да би се ве ћи ном, рад на сна га мо гла уве сти из „ис точ-
но е вроп ских, ма хом сло вен ских зе ма ља (Укра ји не, Бу гар ске 
и остат ка Бал ка на, Јер ме ни је, Мол да ви је и дру гих слич них 
под руч ја)“26, по што ће ове др жа ве, ка ко се ви ди из прог но за, 
у на ред ном пе ри о ду до жи ве ти те жак де мо граф ски пад и има-
ће све ма ње рас по ло жи вог рад но спо соб ног ста нов ни штва.

Оно што је у Ру си ји већ при мет но, је сте све ве ће до се-
ља ва ње из му сли ман ских зе ма ља, бив ших со вјет ских ре пу-
бли ка Сред ње Ази је, као и му сли ма на са Кав ка за. У бив шем 
СССР-у (ЗНД), удео му сли ма на је од 1950. до 2000. го ди не, 
ско чио са 8,5% на 18,5%, и ка ко твр де ру ски ауто ри Го луб чи-
ков и Не сте рен ко, да се СССР „очу вао у сво јим пре ђа шњим 
гра ни ца ма, удео му сли ма на у омла ди ни ре грут ног уз ра ста 
чи нио би тре ћи ну“27, од но сно сва ки тре ћи со вјет ски вој ник 
био би му сли ман. Тре нут но, у са мој Ру ској Фе де ра ци ји, Ру си 
чи не око 80% ста нов ни штва, док се број му сли ма на раз ли чи-
то про це њу је, зва нич но на око 15 ми ли о на, уз, ка ко се сма тра, 
још 4-5 ми ли о на оних ко ји бо ра ве не ле гал но. Из гле да, да је 
рас пад СССР-а до нео и јед ну, са аспек та ру ских на ци о нал них 
ин те ре са, по зи тив ну по сле ди цу – Ру си су у ма тич ној др жа-
ви из ра зи то до ми нан тан ет нос, и де лу је да ће се та кав од нос 

России: Стратегия восточных территорий, Москва, Институт русской 
цивилизации, 2008, стр. 61.

26 Драган Петровић, Демографска обележја савремене Русије, op. cit, стр. 128.
27 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 

op. cit, стр. 119.
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за др жа ти и у бу дућ но сти. Ме ђу тим, де мо граф ски при ти сак 
из Сред ње Ази је, мо гао би да бу де сли чан ки не ском. Из у зев 
Ка зах ста на, ко ји ће за хва љу ју ћи знат ном бро ју сло вен ског 
жи вља има ти уме рен при род ни при ра штај (+11%), у нареднe 
че ти ри де це ни је, оста ле сред њо а зиј ске ре пу бли ке бе ле жи ће 
екс пло зи ван де мо граф ски раст – Кир ги стан (+54%), Та џи-
ки стан (+57%), Турк ме ни стан (+47%) и Уз бе ки стан (+38%).28 
Ка да до ђе „фа тал на“ 2050. го ди на, пет сред њо а зиј ских ре пу-
бли ка, пре ма прог но за ма Би роа, има ће укуп но 82,2 ми ли о на 
ста нов ни ка. Укуп ном де мо граф ском при ти ску са „ју га“, мо-
же да до при не се и Ав га ни стан, за ко га је пред ви ђе но да ће са 
тре нут них, пре ко 30 ми ли о на, 2050. го ди не, ско чи ти на чак 
81,9 ми ли о на ста нов ни ка! Ка ко ће, углав ном по лу пу стињ ске 
зе мље овог под руч ја, пре хра ни ти де се ти не ми ли о на сво јих 
жи те ља? Ка ко ће им вла де тих др жа ва обез бе ди ти би ло ка кав 
по сао и ег зи стен ци ју? Као и у ки не ском слу ча ју, ми гра ци ја 
на про сто ре РФ, и по го то во у ње не ур ба не цен тре, де лу је као 
део ре ше ња овог про бле ма. Илу стра ти ван је при мер Азер-
беј џа на ца (та ко ђе му сли ма на). Њих је, по по да ци ма азер беј-
џан ске ам ба са де, на те ри то ри ји РФ око 2,5 ми ли о на, а са мо 
у Мо скви и мо сков ској обла сти око 600 хи ља да. По зва нич-
ном по пи су – у це лој фе де ра ци ји укуп но 621 хи ља да (од то га, 
баш др жа вља на Азер беј џа на око 155 хи ља да).29 Овај по да так 
је по себ но ин те ре сан тан ако се зна, да цео Азер беј џан не ма 
ни пу них де вет ми ли о на ста нов ни ка!

Укр шта ње ло ших де мо граф ских по ка за те ља код пра во-
слав ног ру ског жи вља, ви со ког при ра шта ја до ма ћих му сли-
ма на и по ја ча не ми гра ци је му сли ман ских ма са из окол них 
зе ма ља, мо же да про из ве де ла га ну, али не по врат ну про ме ну 
ет нич ке и ре ли ги о зне струк ту ре ста нов ни штва Ру ске Фе де-
ра ци је. Аутор ски тан дем Го луб чи ков и Мна ца ка њан у „про-
во ка тив ној“ сту ди ји - „Исла ми за ци ја Ру си је: За бри ња ва ју ћи 
сце на ри ји бу дућ но сти“, на во ди, да се ме то да ма екс тра по ла-
ци је, при те ку ћим де мо граф ским тен ден ци ја ма, сти же до то-
га, да ће 2020. го ди не, у Ру си ји, од 130 ми ли о на жи те ља, 20 
ми ли о на би ти му сли ма ни (15% ста нов ни штва), 2050. го ди не, 
од 110 ми ли о на, му сли ма на ће би ти 30 ми ли о на (27%), а да ле-

28 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 9.
29 Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще России. Четыре сценария, 

op. cit, стр. 130.
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ке 2100. го ди не, од 90 ми ли о на ста нов ни ка Ру ске Фе де ра ци је, 
сва ки дру ги би ће му сли ман.30

Кар та бр. 2.
Зе мље у бли жем и да љем окру же њу Ру ске Фе де ра ци је 

ко је ће од ње 2100. го ди не има ти број ни је ста нов ни штво

Из вор: Вла ди мир Яку нин, Вар дан Баг да са рян, Сте пан Су ла шкин, 
Но вые тех но ло гии бо рь бы с рос сй ской го су дар ствен но стью, На уч ный 
эк сперт, Мо сква, 2009, стр. 153. 

Шта се де ша ва у др жа ви у ко јој ра сте удео му сли ма-
на? Отво ре но је о то ме про го во рио и но ви срп ски па три јарх 
Ири неј у раз го во ру за јед не но ви не. На пи та ње но ви на ра шта 
би по ру чио Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, па три јарх је пр во 
кон ста то вао да су они „по ста ли ма њи на у соп стве ној зе мљи“, 
да би он да из ја вио ка ко се от при ли ке зна „шта је фи ло зо фи ја 
и пси хо ло ги ја исла ма. Они ка да су у ма њем бро ју уме ју да се 
по на ша ју и да бу ду ко рект ни. Ка да по ста ну рав ни по бро ју, 
он да они већ ди жу гла ву, а ка да по ста ну над моћ ни и су пер-
и ор ни, чи не при ти сак или да се исе ле (ми сли се на не му сли-
ма не, прим. Н.В.) или да се при ђе њи ма. То је фи ло зо фи ја 
исла ма“.31 

30 Юрий Голубчиков, Рубен Мнацаканян, Исламизация России. Тревожные 
сценарии будуещго, Вече, Москва, 2005, стр. 180.

31 Дневни лист Блиц, среда 27. јануар, 2010, стр. 4. Доцније, Патријарх је у име 
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Син хро ни де мо граф ски при ти сак и пре се ља ва ње ми-
ли он ских ма са Ки не за и му сли ма на Сред ње Ази је и Кав ка-
за, мо гу би ти коб ни за ет нич ки, кул тур ни и ци ви ли за циј ски 
иден ти тет Ру си је – од пре те жно сло вен ске зе мље са пре о-
вла ђу ју ћим пра во сла вљем, она се мо же пре тво ри ти у по ље 
мул ти ци ви ли за циј ског укр шта ња, зе мљу без ја сног ду хов ног 
ли ка и иден ти тет ске ори јен та ци је. У те ри то ри јал ном сми слу, 
Си бир и Да ле ки ис ток би мо гли да бу ду из гу бље ни, а Ру си ја 
све де на у гра ни це до Ура ла.

Ко нач но, реч-две о Кав ка зу. Две ма ле хри шћан ске др-
жа ве – Гру зи ја (4,6 ми ли о на) и Јер ме ни ја (3,1 ми ли он), окру-
же не су са за па да, ју га и ис то ка, Тур ском (75 ми ли о на), Ира-
ном (72,2 ми ли о на) и Азер беј џа ном (8,7 ми ли о на).32 Код ова-
квих, већ при сут них по пу ла ци о них не сра зме ра, не ма сми сла 
и по тре бе да се го во ри о бу ду ћим де мо граф ским трен до ви ма. 
Тре нут но, су пар ни штва ове три ислам ске зе мље око ути ца ја 
и пре сти жа, те по де ла уну тар са мих му сли ма на на су ни те 
и ши и те, омо гу ћа ва ју Гру зи ји и Јер ме ни ји да ма не ври шу и 
ба лан си ра ју у ова квом, ге о по ли тич ки по сма тра но, крај ње не-
у год ном по ло жа ју. Ме ђу тим, уко ли ко би се јед ног да на рас-
це пи у „ислам ском аре а лу“ са ни ра ли, суд би не ове две зе мље 
би ле би крај ње не из ве сне. С об зи ром на већ ука за не не по-
вољ не де мо граф ске тен ден ци је у Ру си ји, ве ли ко је пи та ње 
ко ли ко би она, као тра ди ци о нал ни за штит ник хри шћа на на 
Кав ка зу, има ла сна ге и мо ћи да се ан га жу је око очу ва ња њи-
хо вог су ве ре ни те та и пу ке ег зи стен ци је. 

По глед у бу дућ ност
Хо ће ли за и ста јед ног да на не ста ти „пра во слав на ци ви-

ли за ци ја“, не у до слов ном сми слу, већ као ре спек та бил на за-
јед ни ца на ро да, на ко је је у кул тур ном сми слу пре суд но ути-
ца ла Ви зан ти ја, ко ји де ле иста вер ска уве ре ња и ре ла тив но 
хо мо ге ну те ри то ри ју од Ја дра на до Вла ди во сто ка, и од Кри та 
до Мур ман ска? Од го вор би мо гао да бу де, и да, и не. 

Уко ли ко се оства ре пред ви ђа ња Би роа за по дат ке о по
пу ла ци ји, и до ђе се до опи са не тач ке де мо граф ског опа да ња, 
пут ка ам би су је ши ром отво рен. Не са мо за то што ће пра во-

политичке коректности упутио извињење муслиманима у Србији који су се 
осетили „прозваним“. Међутим, суштински, свој исказ није порекао.

32 Population Reference Bureau, 2008 World Population Data Sheet, оp. cit. р. 8-9.
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сла ва ца у по ре ђе њу са му сли ма ни ма или Ки не зи ма би ти ису-
ви ше ма ло, и за то што ће ових би ти из у зет но мно го, већ пре 
све га за то, што ће ста ро сна струк ту ра би ти та ко не по вољ на, 
да ће сва ки по пу ла ци о ни опо ра вак би ти ско ро не из во дљив. За 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“, нај те же би по сле ди це но си ло 
де мо граф ско „сур ва ва ње“ Ру са (по мно го пе си ми стич ни јим 
про це на ма, 2050-ту го ди ну до че ка ће са мо 99 ми ли о на ста-
нов ни ка Ру си је – пред ви ђе ни по пу ла ци о ни пад из ме ђу 2005. 
и 2050. го ди не, кре ће се око 31%),33 ко ји би мо гли оста ти без 
чи та ве те ри то ри је ис точ но од Ура ла, или са мо са фор мал ним 
су ве ре ни те том над њом, док би европ ски део био про ша ран 
све број ни јим му сли ман ским и оста лим не пра во слав ним ен-
кла ва ма (ра зно вр сне про те стант ске и син кре ти стич ке сек те). 
Про стор европ ске Ру си је, Укра ји не и Бе ло ру си је, мо гао би да 
оста не и да ље, ком пакт но „пр во слав но ге о по ли тич ко је згро“, 
али би у де це ни ја ма на кон 2050. го ди не, и та област мо гла да 
тр пи ве ли ке спољ не при ти ске са ис то ка, ју га и за па да, као и 
из ну тра, од не пра во слав них за јед ни ца. У си ту а ци ји опи са ног 
ви ше стра ног пре син га, мо гло би се по но ви ти жа ло сно ис ку-
ше ње Ви зан ти на ца, да се кроз уни ју са Ри мо ка то лич ком цр-
квом (ге о по ли тич ким За па дом тог вре ме на), спа си ца ре ви на 
од осман ске на је зде. Да нас, тој са бла жњи вој иде ји под ле жу 
мно го број ни „пра во слав ни атлан ти сти“, ко ји се на да ју, да би 
ин те гра ци ја у за пад ни ци ви ли за циј ски аре ал би ла спа со но-
сно ре ше ње за ви ше стру ке ег зи стен ци јал не иза зо ве. При то-
ме, за бо ра вља ју на не ко ли ко чи ње ни ца.

И За пад па ти од из ра зи тог де мо граф ског опа да ња, с 
тим што су симп то ми ма ње ви дљи ви због ме ха нич ког при-
ли ва ста нов ни штва и знат но ве ћег при ра шта ја до се ље нич-
ких за јед ни ца (пре све га му сли ма на). Из у зев пре ко о ке ан ских 
Сје ди ње них Др жа ва, је ди не пре о ста ле су пер си ле, оста ле за-
пад не зе мље, све ће ма ње у бу дућ но сти пред ста вља ти зна чај-
не вој не чи ни о це. Не ка да су Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, 
Шпа ни ја и Пор ту га ли ја осва ја ле чи та ве кон ти нен те, док да-

33 Richard Jackson, Neil Howe with Rebecca Strauss & Keisuke Nakashima, The 
Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Centu
ry, op. cit., p. 149. У овој студији се барата са још екстремнијим цифрама 
у погледу бројности руске популације 2050. године – 88 или 77 милиона, 
„захваљујући“ непромењеним стопама смртности и утицају AIDS-a. Ипак, 
чини се, да су овакве процене претеране.
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нас упу ћу ју, у по ре ђе њу са бро јем ста нов ни ка, из ра зи то ма ле 
кон ти ген те тру па у Ав га ни стан – у рат ко ји не но си ни ка кве 
зна чај ни је људ ске гу бит ке, већ са мо тра жи ма сов но ан га жо-
ва ње, фи нан сиј ска сред ства и ду го трај ну из др жљи вост. У 
НА ТО-у, са ве зу ко ји об у хва та не ко ли ко сто ти на ми ли о на ста-
нов ни ка, „парт не ри“ се над гор ња ва ју око сла ња 500 вој ни ка 
ма ње или ви ше, на ав га ни стан ски фронт. Пред крах Ви зан-
ти је, Рим је од „ши зма ти ка“ тра жио ду хов ну пот чи ње ност, 
а за уз врат је ну дио вој ну за шти ту. Уме сто де се ти на хи ља да 
рат ни ка, не по сред но уочи па да Кон стан ти но по ља, у град је 
упло ви ло 700 Ђе но вља на. У бу дућ но сти, За пад мо жда не би 
тра жио та кву вр сту под ре ђе но сти од зе ма ља „пра во слав не 
ци ви ли за ци је“, већ ону ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске при ро-
де, али као и пре не ко ли ко сто ти на го ди на, пи та ње је да ли 
би мо гао (и хтео) да ис пу ни свој део оба ве за.

По ред то га, ка ко је и сам Хан тинг тон твр дио, упра во ће 
се За пад су о чи ти са иза зо вом ко ји ће му по ста ви ти ислам ско-
кон фу чи јан ски са вез у бор би за гло бал ни при мат. У том сми-
слу, за пад не зе мље би мо гле да на ве ду Ки ну и ислам ски свет, 
да век то ре сво је ге о по ли тич ке екс пан зи је усме ре, уме сто ка 
ње му, на „пра во слав ну ци ви ли за ци ју“ ко ја је иона ко ма ло-
број ни ја и сла би ја. Та је стра те ги ја већ ис про ба на на Бал ка ну 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Да би амор ти зо ва ле ве ли-
ко не за до вољ ство му сли ман ског све та због по др шке Изра е-
лу, и ак ци је про тив Ира ка, Сје ди ње не Др жа ве су уз аси стен-
ци ју дру гих за пад них зе ма ља, „да ро ва ле“ му сли ма ни ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни не ре шен ре зул тат у ра ту (ко ји би ина че, 
без те по мо ћи из гу би ли) и це ло ви ту др жа ву, док су агре си-
јом 1999. го ди не, про тив Ср би је и доц ни јим ди пло мат ским 
при зна њем, Ал бан ци ма-му сли ма ни ма на тзв. Ко со ву, та ко ђе 
по кло ни ли „др жа ву“. Реч ју, За пад би у гло бал ном од ме ра ва-
њу сна га са Ки ном и ислам ским све том, мо гао да се по слу жи 
„пра во слав ним зе мља ма“ као пла те жним сред ством за ме ђу-
соб но из рав на ва ње ге о по ли тич ких ра чу на. 

 Вра ти мо се прог но за ма. Уко ли ко се оства ре спо ми ња-
на де мо граф ска пред ви ђа ња, „пра во слав на ци ви ли за ци ја“ 
би ла би на ма пи све та пре по зна тљи ва на про сто ру од Кар-
па та до Ура ла, и од Цр ног мо ра до Се вер ног ле де ног оке а на. 
Сво је вр сни ма ли „џе по ви“ или „на став ци“, мо гли би да оп-
ста ну на Бал ка ну и Кав ка зу. На кон 2050. го ди не, исто вре ме-
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но би се од ви ја ли де по пу ла ци ја и гу бље ње те ри то ри ја, јер би 
„инер ци ја иш че за ва ња“ по ста ла то ли ко ја ка, да прак тич но 
ни шта не би мо гло да је за у ста ви. 

С дру ге стра не, уко ли ко би се на ред них го ди на, у зе-
мља ма „пра во слав не ци ви ли за ци је“ де си ла „мен тал на ре во-
лу ци ја“ и ство рио кон сен зус у ко рист жи во та, бу дућ но сти и 
про ду жет ка вр сте – он да би да те прог но зе мо гле да бу ду опо-
врг ну те. Из са да шње пер спек ти ве, шан се за та кав пре о крет, 
за сво је вр сну „кон зер ва тив ну ре во лу ци ју“ ко ја ће ста ви ти 
ко лек тив из над по је дин ца, ве ру из над сум ње, и са мо по жр-
тво ва ње из над ужи ва ња и его и зма, су сла ба шне. Али, исто-
ри ја је пу на из не на ђе ња и чо век се из два ја из све та при ро де 
по сво јој сло бо ди, и мо ћи да ауто ном но по кре ће ини ци ја ти ве 
и ства ра пре о кре те.

Ве ли ки успех би био са мо ка да би се са да шње ци фре 
очу ва ле за че ти ри де це ни је. На кон 2050. го ди не, мо гло би се 
кре ну ти у ла ган, али не за др жљив раст ста нов ни штва. До та-
да, зе мље „пра во слав ног кру га“ би ће сва ка ко у по зи ци ји ап
со лут не стра те гиј ске па сив но сти – са ме не ће мо ћи да пред-
у зи ма ју би ло ка кву озбиљ ни ју ини ци ја ти ву за рад по бољ ша-
ња вла сти те ге о по ли тич ке си ту а ци је. Мо ра ће да че ка ју, и да 
се на да ју не во ља ма по тен ци јал них опо не на та – да ће се ре ци-
мо на Бал ка ну, из ме ђу са мих Ал ба на ца из ро ди ти кон фликт 
по пле мен ској, кла нов ској и ре ги о нал ној осно ви, да Тур ска 
не ће ни ка да па ци фи ко ва ти Кур де, да ће се Ки на ори јен ти са ти 
на екс пан зи ју пре ма Па ци фи ку и при то ме тр пе ти зна тан от-
пор дру гих ак те ра, да ће се сред њо а зиј ске др жа ве су ко би ти 
око рет ких во де них ре сур са, да ће све њих за јед но убр за но 
пот чи ни ти за пад њач ки по тро шач ки мен та ли тет, што ће во-
ди ти оштром па ду на та ли те та, по ве ћа ној со ци јал ној па то ло-
ги ји и дру гим де ви ја ци ја ма...

Та ко ђе не би тре ба ло пот це ни ти мо гу ћу озло је ђе ност 
Ки не и ислам ског све та аро ган ци јом За па да, и у из у зет ним 
мо мен ти ма, на так тич ком ни воу, ва ља ло би са тим ци ви ли-
за ци ја ма пак ти ра ти, ус пут не тро ше ћи ни људ ске, ни ма те-
ри јал не ре сур се, већ са мо „за па љи ву ре то ри ку“. Дру гим 
ре чи ма, тре ба ло би чи ни ти баш оно што би по ку шао За пад 
– на во ди ти њи хо ву мо гу ћу агре си ју не на се бе, већ на не ког 
дру гог.
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У ме ђу вре ме ну, Би ро је об ја вио нај но ви је про це не (2009 
World Po pu la tion Da ta She et), ко је де лу ју не што уте шни је за 
„пра во слав ну ци ви ли за ци ју“. Бу гар ски ми нус би ће ре ци-
мо, „са мо“ 22%, па ће на вод но, Бу гар ска до че ка ти по ло ви-
ну овог ве ка са 5,9  ми ли о на ста нов ни ка. Бе ло ру си ће би ти 
број ни ји за 700.000 жи те ља, Ру му ни за ми ли он, Укра јин ци 
за два, а жи те ља Ру си је би ће чак се дам ми ли о на ви ше, не го 
што је Би ро пред ви део у прет ход ној пу бли ка ци ји. Све у све-
му, „по ме ра ње“ од 10-11 ми ли о на у ко рист „пра во сла ва ца“. 
Уз то, уме сто по ра ста (+11%), у Ал ба ни ји, аме рич ки ин сти-
тут пред ви ђа ду го ро чан пад (-11%). Али, док је у прет ход ној 
сту ди ји пред ска за на тур ска по пу ла ци о на стаг на ци ја за пе ри-
од 2025-2050. (по раст од све га ми ли он ста нов ни ка), у но ви јој 
прог но зи, за исти пе ри од, пред ви ђен је тур ски де мо граф ски 
раст од 87,4 на чак 97,4 ми ли о на ста нов ни ка!34 Ки не за ће би-
ти исти број као у ра ни јој сту ди ји. И му сли ма на у Сред њој 
Ази ји би ће ви ше не го што је пре прог но зи ра но. Тзв. Ко со во 
оста је на истих пред ви ђе них 3,2 ми ли о на жи те ља. Уз све мо-
ди фи ка ци је и раз ли ке у од но су на прет ход ну сту ди ју Би роа, 
ба зич не де мо граф ске дис про пор ци је на ште ту пра во сла ва ца 
оста ју исте или слич не, а са мим тим и хи по те тич ке ге о по ли-
тич ке по сле ди це. Оно што је са свим си гур но, је сте то да ће 
овај век за „пра во слав ну ци ви ли за ци ју“ би ти вре ме иза зо ва, 
ис ку ше ња и не из ве сно сти. И на рав но, од лу ке. Из бор је вр ло 
јед но ста ван – оп ста ја ње или иш че за ва ње.
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Ne boj ša Vu ko vić

ONE CI VI LI ZA TION LESS IN HUN TING TON’S 
UNI VER SE? –DE MO GRAP HIC CHAN GES 
AND GE O PO LI TI CAL СON SE QU EN CES

Sum mary

The pa per pre sents and analyses un fa vo u ra ble de mo grap
hic trends in the cоuntries which Ame ri can po li ti cal sci en tist Sa
muel P. Hun ting ton on ce clas si fied as the Or to dox Chri stian Ci
vi li za tion. Ad di ti o nally, it pre sents so me pre dic ti ons on pos si ble 
ne ga ti ve ge o po li ti cal con se qu en ces of pro ces ses of de po pu la tion 
in the Bal kans and Rus sia (Eura sia) for the pe o ples be lon ging to 
that ci vi li za tion. The pa per sug gests that wit hin the pe riod bet
we en 2008 and 2050, the na ti ons that ma ke up the Or to dox Chri
stian Ci vi li za tion co uld be ex po sed to sig ni fi cant de mo grap hic 
pres su re from the area of Isla mic and Con fu cian ci vi li za ti ons. 
Ge o po li ti cal con se qu en ces wo uld be as fol lows: in cre a se of spa
ce un der po li ti cal con trol of the Al ba ni ans, de ve lop ment of di rect 
con tact bet we en Al ba nia and Tur key, loss of Si be ria and Far East 
by Rus si ans, prompt in cre a se of the Mu slims in the po pu la tion of 
Rus sia.
Key words: ci vi li za tion, de mo graphy, ge o po li tics, ort ho dox Chri

sti a nity



69

УДК: 329.3:271.2
Примљено:  
јул 2010.
Прихваћено: 
27. 9. 2010.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VI, vol. 8
Број 2/2010.

стр. 69-88 

69

* Цен тар евро а тлант ских ис тра жи ва ња, Ди пло мат ске ака де ми је Ми ни стар-
ства ино стра них по сло ва, Ру си је, Мо сква, Ру ска фе де ра ци ја

АнастасијаМитро фановаВладимиро вна

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА ПРА ВО СЛАВ НОГ СВЕ ТА

Резиме

На осно ви ин те гра ци о них про це са ко ји се де ша ва ју у 
ислам ском све ту (ма да се та мо, сва ка ко, од ви ја ју и дез ин те
гра ци о ни про це си), нео бич но де лу је сла бост или чак пот пу
но од су ство по ку ша ја ин те гра ци је пра во слав ног све та. Сам 
се тај тер мин на ла зи под сум њом, јер ни јед на зе мља све та 
(осим Грч ке, где је пра во сла вље др жав на ре ли ги ја) не мо же с 
фор мал ног гле ди шта да се сма тра “пра во слав ном”. 

При ста ли це по сто ја ња пра во слав не ци ви ли за ци је че
сто се по зи ва ју на С. Хан тинг то на, ко ји је “пра во слав ну ци
ви ли за ци ју” де фи ни сао као јед ну од свет ских ци ви ли за ци ја. 
Аме рич ки исла ми ста Б. Ти би се сла же са гле ди штем Хан
тинг то на и пи ше да се “ис точ но не ре фор ми са но хри шћан
ство спре ма ста ти на су прот и исла ма и За па да” – а до каз 
сво је по зи ци је ви ди у по др шци бо сан ским Ср би ма од стра не 
Грч ке и “пра во слав не сло вен ске ци ви ли за ци је”. То ста но ви
ште се ра ши ри ло у кру го ви ма но ви на ра, ко ји ис ти чу по сто
ја ње пра во слав ног све та као бит но ме сто, ако би тај свет 
за и ста на сту пао на ме ђу на род ној аре ни као је дин ствен 
фронт. Но, да би то би ло ре ал ност, по треб но је по кре ну ти 
ин те гра ци ју пра во слав ног све та.

Кључ не ре чи: Пра во сла вље, ин те гра ци је, по ли ти ка, 
Сло ве ни, са вез
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Ре ли ги ја се све гла сни је де кла ри ше као ути ца јан фак-
тор у ме ђу на род ним од но си ма. Не ки те о ре ти ча ри сма тра ју 
да је свет чак по де љен на не ко ли ко ци ви ли за ци ја ко је сто је 
јед на на су прот другoj, ко је схва та ју је дин ство сво је кул ту ре 
и по ли тич ких ин те ре са. Те се ци ви ли за ци је мо гу гра ди ти ка-
ко на осно ву ре ли ги је (“ислам ски свет”, “хри шћан ски свет”, 
“пра во слав ни свет” и др.), та ко и на осно ву за јед нич ког ет-
нич ког по ре кла (“арап ски свет”, “сло вен ски свет”). Чак и све-
тов не др жа ве, где ре ли ги ја не ма по се бан дру штве ни зна чај, 
ипак де ли из ве сне ка рак те ри сти ке ко је има ју ре ли гиј ско по-
ре кло, ти пич не за сво ју ци ви ли за ци ју. То се де ша ва услед то-
га што ре ли ги ја у по сред ној фор ми на ста вља да бу де осно ва 
сва ке кул ту ре. Чак и љу ди ко ји ни су ре ли ги о зни мо гу се бе да 
де фи ни шу у тер ми ни ма ре ли ги је – на при мер, као “све тов-
ни му сли ма ни”, “ка то ли ци ко ји не ма ју об ре де”, “му сли ман 
по кул ту ри” итд. Из овог се мо же за кљу чи ти да др жа ве ко је 
има ју за јед нич ко ре ли гиј ско и кул тур но на сле ђе мо гу да се 
раз ма тра ју на ме ђу на род ној аре ни као из ве сна це ли на – “ци-
ви ли за ци ја” (или “свет”).

Ме ђу тим, мо же се на ћи мно го ар гу ме на та ко ји по др жа-
ва ју су прот ста вље но гле ди ште, ко је сма тра да та ко зва не “ци-
ви ли за ци је” не по сто је, и да се су ве ре не др жа ве не ру ко во де 
у сво јим де лат но сти ма кул тур ним мо ти ви ма, већ ис кљу чи-
во на ци о нал ним ин те ре си ма. Мно ги со вјет ски на уч ни ци су 
не ги ра ли по сто ја ње ислам ског све та као по ли тич ке це ли не 
(ци ви ли за ци је), за сни ва ју ћи то на са свим ис прав ном гле ди-
шту да се тзв. ислам ске зе мље су ви ше раз ли ку ју по сво јим 
еко ном ским и по ли тич ким ка рак те ри сти ка ма (ка ко мо гу да 
чи не је дин стве ну “ци ви ли за ци ју” све тов на Тур ска и иде о-
крат ски Иран?).

Не ки на уч ни ци при зна ју це ло ви тост ислам ског све та 
на осно ву то га што по сто ји не ко ли ко ме ђу на род них (тј. ме-
ђу др жав них) ислам ских ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, та кав при-
лаз не узи ма у об зир по сто ја ње не др жав них су бје ка та (на 
при мер, не вла ди них тран сна ци о нал них ислам ских по кре та, 
ислам ских ма њи на уну тар др жа ва итд.). Ве ро ват но у “ислам-
ски свет” тре ба укљу чи ти не са мо др жа ве, ко је су се бе зва-
нич но про гла си ле “ислам ским”, или оне у ко ји ма му сли ма ни 
чи не ве ћи ну ста нов ни штва, већ и по себ не гру пе му сли ма на, 
ко је жи ве у не му сли ман ском окру же њу, а та ко ђе и тран сна-
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ци о нал не ислам ске по кре те1. “Ислам ски свет” на тај на чин је 
не што ве ће не го фор мал но удру же ње др жа ва, ко је се бе на зи-
ва ју “ислам ским”.

“Ислам ски свет”, без у слов но, не тре ба схва та ти као 
ана ло ган Ко мин тер ни, на про тив, то је стру ку ра су прот на 
Ко мин тер ни. Уме сто цен тра ли зо ва не ор га ни за ци је, за сно ва-
не на вер ти кал ним ве за ма, ми за па жа мо мре жу у ко јој не ма 
ру ко во де ћег цен тра, већ ве зе но се пр вен стве но хо ри зон та лан 
ка рак тер. Ни је чуд но што у окви ри ма тог си сте ма оп ште по-
зна та “ислам ска со ли дар ност” у ме ђу на род ним од но си ма ни-
је увек очи глед на. Ствар је у то ме, ма да се та со ли дар ност 
не ма ни фе сту је та ко че сто на ни воу ме ђу др жав них од но са,  
што, ти ме ви ше, она има на свет ски по ли тич ки про цес зна ча-
јан ути цај пу тем де ло ва ња по је ди на ца, не др жав них ор га ни-
за ци ја и по кре та. То што “ислам ске др жа ве” ни су да ле по моћ 
ре жи му Ху се и на – на рав но, од ре ђе ни је ар гу мент про тив по-
сто ја ња ислам ске со ли дар но сти. Али, то што су не вла ди не 
ор га ни за ци је и обич ни гра ђа ни тих зе ма ља из ра жа ва ли про-
те сте про тив ула ска ан гло-аме рич ких сна га у Ирак, по ка зу је 
да та со ли дар ност ипак по сто ји.

По сто ја ње ислам ског све та де фи лу је без об зи ра на на-
вод но не ре ши ве про ти ву реч но сти из ме ђу су ни та и ши та, 
Ара па и не а ра па. Та ко је Иран пру жио по др шку му сли ман-
ским уста ни ци ма це лог све та, укљу чу ју ћи Ери тре ју, Ал-
жир и Бо сну, а та ко ђе пру жао зна чај ну по моћ Су да ну, ко ји 
се на ла зио под ре жи мом ме ђу на род них санк ци ја. Ра ди кал ни 
исла ми сти из мно гих му сли ман ских зе ма ља су се бо ри ли у 
бо сан ској ар ми ји. Му а мер Га да фи је по ну дио у сво је вре ме 
ли де ру аме рич ке ор га ни за ци је “На ци ја исла ма” Фа ра ка ну 
ми ли он до ла ра за во ђе ње ислам ске про па ган де у САД.

На осно ви ин те гра ци о них про це са ко ји се де ша ва ју у 
ислам ском све ту (ма да се та мо, сва ка ко, од ви ја ју и дез ин те-
гра ци о ни про це си), нео бич но де лу је сла бост или чак пот пу-
но од су ство по ку ша ја ин те гра ци је пра во слав ног све та. Сам 
се тај тер мин на ла зи под сум њом, јер ни јед на зе мља све та 
(осим Грч ке, где је пра во сла вље др жав на ре ли ги ја) не мо же 
с фор мал ног гле ди шта да се сма тра “пра во слав ном”. Шта ви-

1 В. на пример: Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира \ Ислам и 
политика. М., 2001. Стр. 16, 17
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ше, све тов не др жа ве, чи ја кул ту ра се фор ми ра под ути ца јем 
пра во сла вља, пот пу но се мо гу (у кул тур ном сми слу) свр ста-
ти у пра во слав ни свет. Чак др жа ва у ко јој пра во слав ни не 
чи не ве ћи ну ста нов ни штва, али чи ја се кул ту ра фор ми ра ла 
под пра во слав ним ути ца јем, у пот пу но сти се мо же на зва ти 
“пра во слав ном”. И у кул тур ном сми слу Ру си ја је пра во слав-
на зе мља чак и ако је ве ћи на ста нов ни штва ре ли гиј ски ин-
ди фе рент на или про по ве да дру ге ре ли ги је. Ов де се мо же по-
слу жи ти ис ку ством ислам ске ин те гра ци је, ка да се у “му сли-
ман ске зе мље” свр ста ва ју не са мо иде о крат ске др жа ве ти па 
Ира на, већ и све тов не (Тур ска).

Упра во у том сми слу тре ба схва та ти ре чи: “Ру си ја је 
сва ка ко нај ве ћа пра во слав на др жа ва”, ко је је ре као пред сед-
ник РФ В. В. Пу тин на су сре ту Све тог Ки но та (Грч ка, Све та 
Го ра Атон, 9. сеп тем бра 2005.). “У Ру си ји с ње них 145 ми ли о-
на ста нов ни ка ве ли ка ве ћи на су пра во слав ни хри шћа ни, око 
130 ми ли о на љу ди. И за нас је пре по род Ру си је по ве зан пре 
све га са ње ним ду хов ним пре по ро дом” – до дао је он2.

Пи та ње по сто ја ња пра во слав ног све та мо же да се учи-
ни из ли шним. С јед не стра не оно без у слов но по сто ји као 
укуп ност зе ма ља где је пра во сла вље основ на кул ту ра,  та ко-
ђе и по себ них за јед ни ца и по је ди них при ста ли ца пра во сла-
вља из ван гра ни ца кул тур но-пра во слав ног про сто ра. 

При ста ли це по сто ја ња пра во слав не ци ви ли за ци је че-
сто се по зи ва ју на С. Хан тинг то на, ко ји је “пра во слав ну ци-
ви ли за ци ју” де фи ни сао као јед ну од свет ских ци ви ли за ци ја3. 
Аме рич ки исла ми ста Б. Ти би се сла же са гле ди штем Хан-
тинг то на и пи ше да се “ис точ но не ре фор ми са но хри шћан-
ство спре ма ста ти на су прот и исла ма и За па да” – а до каз 
сво је по зи ци је ви ди у по др шци бо сан ским Ср би ма од стра не 
Грч ке и “пра во слав не сло вен ске ци ви ли за ци је”4. То ста но ви-
ште се ра ши ри ло у кру го ви ма но ви на ра, ко ји ис ти чу по сто ја-
ње пра во слав ног све та као бит но ме сто, ако би тај свет за и ста 
на сту пао на ме ђу на род ној аре ни као је дин ствен фронт.

2 Закључна реч на сусрету с члановима Светог Синода. 9 септембра 2005 
године, Грчка, Света Гора Атос. На Интернет адреси: http://www.kremlin.ru/
text/appears/2005/09/93574.shtml

3 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: 
Touchstone, 1997. Стр. 45-46.

4 Тиби Б. Навед. дело, Стр. 23.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 6988

73

С дру ге стра не, на свет ској по ли тич кој сце ни пра во-
слав ни свет, за раз ли ку од све та исла ма или ка то лич ког све-
та, ско ро да се не ис по ља ва. За сад се ни је по ја ви ла у пра вом 
сми слу уни вер зал на иде о ло ги ја ко ја би мо гла да об у хва ти 
це ло ку пан пра во слав ни свет, да га ује ди ни око се бе и из ве де 
на ме ђу на род ну сце ну као кон со ли до ван су бје кат. Ја вља се 
чврст ути сак да се та ква иде о ло ги ја уоп ште не мо же ство-
ри ти, да је пра во сла вље, за хва љу ју ћи сво јој ор га ни за ци о ној 
струк ту ри (од су ству је дин стве ног вођ ства) и те сним исто-
риј ским ве за ма с ет но сом, др жа вом, те ри то ри јом, осу ђе но да 
сти че ет нич ке цр те и мо же слу жи ти као иде о ло шки осло нац 
је ди но сва кој кон крет ној др жа ви.

Не мо же да се не при ме ти да на осно ву бур них ин те-
гра ци о них про це са, ко ји се де ша ва ју у ислам ском све ту, са-
мо свест пра во слав ног све та из гле да очи глед но не до вољ ним 
да се го во ри о ње му као о кул тур но-по ли тич кој за јед ни ци 
ко ја спо зна је сво је је дин ство. Ако у све ту исла ма по сто ји 
мно штво ка ко ме ђу др жав них, та ко и не вла ди них ор га ни за-
ци ја, соп стве на бан ка раз вит ка и чак соп стве на де кла ра ци ја 
људ ских пра ва, он да су ин сти ту ци о нал не струк ту ре пра во-
слав ног све та крај ње сла бе. За то тер мин “пра во слав ни свет” 
тре ба упо тре бља ва ти за са да под на вод ни ци ма. 

Шта ви ше, чи ње ни це као оп шта не га тив на ре ак ци ја ста-
нов ни штва “пра во слав них зе ма ља” на бом бар до ва ње Ко со ва, 
го во ри о при су ству код “пра во слав ног све та” из ве сног по тен-
ци ја ла је дин ства. Ипак, тај се по тен ци јал ма ни фе сту је са мо у 
кри тич ким тре ну ци ма – на при мер, у слу ча ју бом бар до ва ња. 
Ни је уза луд Вла ди мир Бон да рен ко на звао Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа “ује ди ни те љем свих па три о та у Ру си ји”5. Да до да мо, 
не са мо па три о та, и не са мо у Ру си ји. За вре ме бом бар до ва ња 
Ко со ва је би ло де мон стри ра но то ли ко при ме ра пра во слав не 
со ли дар но сти, ко ли ко, из гле да, не мо же да се са ку пи за све 
вре ме од па да Кон стан ти но по ља. 

Тре ба та ко ђе да се по ме не кам па ња про тив бар-ко до ва 
и по ре ских бро је ва ко ја је за хва ти ла сав “пра во слав ни свет”, 
ко ја је ему ла ци ја про це са ко ји је по чео у Грч кој још 1993. 
го ди не, ка да је ли бе рал но-со ци ја ли стич ка вла да об ја ви ла о 
сво јој на ме ри да ис кљу чи из лич не кар те гра ђа на ру бри ку 

5 Бондаренко В. Милошевич – герой славян // Завтра. 13 апреля 1999. № 15.
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“ре ли ги ја”. За тим су кон зер ва тив ни кру го ви Грч ке пра во-
слав не цр кве из не ли про блем елек трон ских лич них ка ра та 
у ве зи са ства ра њем ком пју тер ског кон трол ног си сте ма “Ин-
фор ма тив ни си стем Шен ген”, то јест, ба зе по да та ка с име ни-
ма свих гра ђа на зе ма ља Шен ген ске гру пе. По ли тич ки фун-
да мен та ли сти у Грч кој и ван ње них гра ни ца су то схва ти ли 
као ства ра ње си сте ма то тал не кон тро ле сва ког гра ђа ни на. 
Оста ле “пра во слав не зе мље” (у пр вом ре ду Ру си ја) су се бр зо 
ода зва ле грч кој кам па њи сво јим про те сним ак ци ја ма про тив 
бар-ко до ва, смарт-ка ра та, лич них ко до ва, по ре ских бро је ва 
итд. По чет ком 2000-их го ди на у Ру си ји је по че ла кам па ња 
ему ли ра ју ћи грч ку кам па њу, про тив уки да ња ру бри ке “на-
ци о нал ност” у па со ши ма но вог обра сца.

Ра зу мљи во, те кам па ње не све до че о по сто ја њу тај ног 
цен тра ко ји ко ор ди ни ра пра во слав ном по ли тич ком ак тив-
но шћу, већ о при су ству скри ве них “уну тар пра во слав них” 
по ли тич ких ве за, ко је ме ђу тим, за са да ни су до би ле ин сти-
ту ци о на ли зо ва ну фор му. Пра во слав ни свет као по ли тич ка 
це ли на ни је на тај на чин ме ђу др жав ни са вез, већ мре жа ко ја 
се са сто ји од раз ли чи тих пра во слав но-по ли тич ких по кре-
та, по себ них ин ди ви дуа, ло би ја уну тар цр кве них и др жав-
них ад ми ни стра ци ја. Под вла чи мо да се не ра ди о од но си ма 
пра во слав них цр ка ва и ме ђу цр кве них ве за. Ве зе мо гу да се 
ја ве и из ме ђу гру па ко је слу жбе не цр кве раз ма тра ју као по-
лу је ре тич ке или чак је ре тич ке – на при мер, ру ски по ли тич ки 
фун да мен та ли сти ус по ста вља ју ве зе с грч ким “ста ро ка лен-
дар ци ма”, ко ји су се одво ји ли од зва нич не Грч ке пра во слав не 
цр кве, или с Ру ском пра во слав ном цр квом у ино стран ству. У 
по ли тич ким кам па ња ма оп ште пра во слав ног ка рак те ра мо гу 
да уче ству ју и нео па га ни, и чак они ко ји ни су вер ни ци, ко ји 
се бе сма тра ју “пра во слав ни ма по кул ту ри”.

На ма се чи ни да је “пра во слав на др жа ва” у по ли тич ком 
сми слу пре све га иде о крат ска др жа ва, то јест, та ква где се 
уну тра шња и спољ на по ли ти ка гра де на осно ву не ке ре ли гиј-
ске иде о ло ги је. Под ву ћи ће мо да се не ра ди о ре ли ги ји као та-
квој, већ упра во о ње ној тран сфор ми са ној фор ми – ре ли гиј-
ској иде о ло ги ји. Ре ли ги ја не мо же по ста ти не по сред на осно-
ва по ли тич ког де ло ва ња и ве ћи на по ли тич ких ре жи ма, ус по-
ста вље них на осно ву ре ли ги је, ни су те о крат ски у бу квал ном 
сми слу, већ иде о крат ски, то јест, не гра де се не по сред но на 
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прин ци пи ма ре ли ги је, већ на прин ци пи ма од го ва ра ју ће иде-
о ло ги је. Та кав је иран ски ре жим, из гра ђен на осно ви иде о ло-
ги је хо ме и ни зма, ко ја се бит но раз ли ку је од кла сич ног ши ит-
ског исла ма6. Кон цеп ци ју иде о крат ске др жа ве су раз ви ја ли 
ру ски ми сли о ци по чет ка 20. ве ка, од но сно  Н.С.  Тру бец кој, 
ко ји је сма трао да се та ква др жа ва не ка рак те ри ше ти ме што 
власт у њој при па да све штен ству, већ ти ме што се “вла да ју ћи 
слој ода би ра по ка рак те ри сти ци пре да но сти јед ној за јед нич-
кој иде ји-во ди љи”7. 

У на шем схва та њу “пра во слав на иде о крат ска др жа ва” 
– ни је др жа ва, у ко јој нај ви ша све тов на власт при па да пра во-
слав ној цр кви и ни је др жа ва у ко јој ста нов ни штво оба ве зно 
иде у цр кву и оба вља об ре де. То је др жа ва где се уну тра шња 
и вањ ска по ли ти ка гра де на осно ву јед не од пра во слав них 
ре ли гиј ских иде о ло ги ја. Не ке од тих иде о ло ги ја су оти шле 
да ле ко од пра во слав них ка но на. То јест, ми тај тер мин не 
упо тре бља ва мо у цр кве ном сми слу (по сто ји ка нон ска пред-
ста ва о пра во слав ној др жа ви с мо нар хом на че лу) и не у уоби-
ча је ном (др жа ва где сви ма “упра вља ју све ште ни ци”), већ у 
стро го огра ни че ном на уч ном сми слу.

По што је по тен ци јал је дин ства у пра во слав ном све ту 
искон ски сла би ји не го у све ту исла ма, он те шко мо же да се 
по ја ви сам по се би. За пре тва ра ње пра во слав ног све та у са-
мо стал ну по ли тич ку сна гу по тре бан је спо ља шњи ути цај. Уз-
гред, и у ислам ском све ту спо ља шње де ло ва ње игра зна чај ну 
уло гу: ме ђу на род не ислам ске бан ке фи нан си ра ју ства ра ње 
ислам ских пред у зе ћа у све тов ним др жа ва ма, ме ђу на род не 
ор га ни за ци је пру жа ју раз ли чи ту по моћ – од фи нан сиј ске до 
мо рал не. Ме ђу тим, пра во слав ни свет не ма сна гу ко ја би из вр-
ши ла на ње га спољ ни ути цај. Он има не што дру го – оно што 
по ми шље њу С. Хан тинг то на не до ста је све ту исла ма:  а то је 
је дин ствен ли дер, “др жа ву-сто жер” ко ја исто вре ме но има до-
вољ но сна ге и до вољ но кул тур но-ре ли гиј ске ле ги тим но сти, 
убе дљи ве ка ко за “сво је”, та ко и за вањ ски свет8. Та уло га у 
пот пу но сти од го ва ра Ру си ји. На сту па ју ћи 9. сеп тем бра 2005. 

6 Детаљније в. на пример: Abrahamian E. Khomeinism: Essays on the Islamic 
Republic. Berkeley: University of California Press, 1993.

7 Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства // 
Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.  Стр. 518.

8 Huntington S. Навед. дело, P. 177.
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го ди не у ма на сти ру у Ато ну на су сре ту с чла но ви ма Све тог 
Ки но та, пред сед ник Ру си је Вла ди мир Пу тин је зва нич но из-
ја вио да је Ру си ја “нај ве ћа пра во слав на др жа ва”9. Та се из ја ва 
пр ви пут чу ла на ни воу вла да ра др жа ве.

Та кве из ја ве во де ћих лич но сти др жа ве су иза зва ле не-
га тив ну ре ак ци ју код мно гих пред став ни ка не пра во слав не 
ру ске ин те ли ген ци је. Рек тор Мо сков ског ислам ског уни вер-
зи те та Ма рат Мур та зин је из ја вио да “Ру си ја ни је пра во слав-
на др жа ва! То је де мо крат ска зе мља у ко јој јед на ка пра ва 
има ју све ре ли ги је, укљу чу ју ћи и ислам”10. У овом тре нут ку 
ње го ве ре чи од го ва ра ју си ту а ци ји. Не од го ва ра си ту а ци ји из-
ја ва Ми ха и ла Ле он тје ва да је “Ру си ја – пра во слав на зе мља, 
ко ја ду бо ко по шту је дру го ста нов ни штво, дру ге – по себ но 
тра ди ци о нал не – кон фе си је”11. Ру си ја за са да ни је пра во слав-
на др жа ва, али она то мо же по ста ти, и пре ћут ки ва ти о тој 
мо гућ но сти је бе сми сле но. 

Ру си ја у овом тре нут ку ни је пра во слав на зе мља ни у 
идеј но-по ли тич ком сми слу, ни шта ви ше, ли дер пра во слав-
ног све та (сам пра во слав ни свет не по сто ји као по ли тич ка це-
ли на, јер ни је из ра ђе на је дин стве на иде о ло ги ја за ње го во ује-
ди ња ва ње). Али упра во Ру си ја има ре ал не исто риј ске шан се 
да по ста не тај ли дер и око се бе ује ди ни сав пра во слав ни свет. 
Низ раз ло га го во ри да она фак тич ки јестепра во слав ни свет: 
пр во, Ру си ја је нај ве ћа и нај моћ ни ја од прет по ста вље них пра-
во слав них зе ма ља; дру го, од вре ме на по ја ве кра јем 15. ве ка 
ру ске цен тра ли зо ва не др жа ве Ру си ја је то ком це ло куп не сво-
је исто ри је очу ва ла др жав ност; и тре ће, Ру си ја је је ди на пра-
во слав на зе мља ко ја има раз ви је ну пред ста ву о сво јој гло бал-
ној ми си ји. По след њи ар гу мент се чи ни нај ва жни јим. Ма да 
је “ре ги о нал ни ме си ја ни зам” свој ствен мно гим “пра во слав-
ним зе мља ма”, ни јед на од њих не по се ду је до вољ но сме ло сти 
да се бе име ну је по тен ци јал ним ли де ром це лог пра во слав ног 

9 Путин В.В. Завршна реч на сусрету с члановима Светог Синода (Грчка, 
Света Гора Атос, 9. септембра  2005 г.). Интернет адреса: http://www.kremlin.
ru/appears/2005/09/09/1207_type63376_93574.shtml

10 Петров А. Наша земља - није православна дражава. Руски муслимани 
немају намеру себе сматрати “другом класом”, говори ректор Московског 
исламског университета Марат Муртазин \\ НГ-Религии. № 12. 10 августа 
2005 г.

11 Леонтьев М. Сделать православие государственной религией... \\ ПРАВАЯ.
RU (http://portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=7390)
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све та (укљу чу ју ћи Ру си ју). Шта ви ше, ни јед на од њих не пре-
тен ду је на уло гу гло бал ног ли де ра. 

На тај на чин пра во слав ни свет (без на вод ни ка) ће се 
по ја ви ти у мо мен ту ка да Ру си ја пре по зна се бе као ли де ра. 
По на шем ми шље њу, са вре ме ни пра во слав ни ин те гра ци о ни 
про це си су сла би упра во због то га што им Ру си ја за са да не 
по кла ња по себ ну па жњу. Да би се пра во слав ни свет по ја вио 
на ме ђу на род ној аре ни у свој ству кул тур но-по ли тич ког је-
дин ства, ана лог ног ислам ском све ту (и мо жда ком пакт ни ји и 
моћ ни ји) нео п ход но је пре тва ра ње Ру си је у пра во слав ну др-
жа ву, то јест др жа ву чи ја је уну тра шња и спољ на по ли ти ка 
за сно ва на на иде о ло ги ји по ли тич ког пра во сла вља (исто као 
што се по ли ти ка ислам ске др жа ве гра ди на осно ву иде о ло-
ги је по ли тич ког исла ма). Под вла чи мо да је по тре бан упра во 
до ла зак пра во слав но-по ли тич ких сна га на власт у Ру си ји (у 
не кој фор ми, ма кар као де ла ко а ли ци о не вла де). Чак и ако 
се пра во слав но-по ли тич ки по крет пре тво ри у Ру си ји у ја ку 
опо зи ци ју, то у сва ком слу ча ју не ће би ти до вољ но за фор ми-
ра ње пра во слав ног све та, јер опо зи ци ја не ће има ти ре сур се 
тих ди мен зи ја, као др жа ва.

По став ши (у по ли тич ком сми слу) пра во слав на др жа ва, 
Ру си ја ће те жи ти ства ра њу са ве за ко ји ује ди њу је по тен ци-
јал не пра во слав не зе мље, и та ко ђе не др жав не су бјек те ме ђу-
на род них од но са (по ли тич ке по кре те, по је ди не не по ли тич ке 
гру пе итд.). ин те гра ци ја пра во слав ног све та ће пред ста вља ти 
за Ру си ју при лич но те жак за да так: она ће мо ра ти да се осла-
ња на оне сна ге уну тар “пра во слав них зе ма ља” ко је су у овом 
тре нут ку опо зи ци о не (ма да оне мо гу да бу ду по пу лар не код 
ста нов ни штва).

По тен ци јал ни чла но ви пра во слав ног све та се мо гу по-
де ли ти на не ко ли ко гру па.

Пр во, то су оне зе мље у ко ји ма  се на вла сти већ са-
да на ла зе сна ге ори јен ти са не на не ку ва ри јан ту по ли тич ког 
пра во сла вља (осим на ци о на ли зма). Ма да је њи хо во ста нов-
ни штво с фор мал ног гле ди шта ма ње при вр же но пра во сла-
вљу (по се ћи ва ње цр ка ва је сла бо), оно је скло но ње го вом иде-
о ло шком схва та њу. Ју го сла ви ја со ци ја ли сте Ми ло ше ви ћа, 
Бе ло ру си ја со ци ја ли сте Лу ка шен ка и Прид ње стров ска Мол-
дав ска Ре пу бли ка со ци ја ли сте Иго ра Смир но ва се стан дард-
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но де кла ри шу (у слу ча ју Ју го сла ви је “де кла ри са ли су се”) у 
пра во слав но-по ли тич кој штам пи као “пра во слав не зе мље”.

Дру га гру па по тен ци јал них кан ди да та за при па ја ње 
пра во слав ном све ту су ен кла ве по ли тич ког пра во сла вља 
уну тар по је ди них зе ма ља. По себ но је ин те ре сан тан слу чај 
Укра ји не. Ов де су про ру ске сна ге ја ке и до бро ор га ни зо ва-
не, ма да се на ла зе у опо зи ци ји. Ба ланс из ме ђу про е вроп ских 
и про ру ских сна га је то ли ко не ста би лан, да се не мо же го-
во ри ти о “по ли тич кој ори јен та ци ји Укра ји не”. Не мо же се 
ис кљу чи ти да се по зи ци ја укра јин ске др жа ве мо же не ка да 
ра ди кал но про ме ни ти (исто као што се про ме ни ла по зи ци ја 
Бе ло ру си је по сле до ла ска на власт А. Г. Лу ка шен ка). Тре ба 
та ко ђе узе ти у об зир да при ста ли це ин те гра ци је с Ру си јом 
жи ве у Укра ји ни ком пакт но: Крим и Ис точ на Укра ји на су, у 
су шти ни, спрем не ен кла ве – са став ни де ло ви пра во слав ног 
све та под ру ко вод ством Ру си је.

Тре ћа гру па кан ди да та за не фор мал но члан ство у пра-
во слав ном све ту су ме ђу на род ни сло вен ски по кре ти, ко ји, 
ка ко смо већ под вла чи ли, об је ди њу ју про ру ски на стро је не 
со ци ја ли сте и ко му ни сте. Са гле ди шта лич не ре ли ги је, ти 
љу ди мо гу би ти пра во слав ни, ка то ли ци, ате и сти или нео па-
га ни, али сви они, без сум ње, узе ће ак тив но уче шће у сва ком 
ру ском ин те гра ци о ном про јек ту, за сно ва ном на иде ја ма по-
ли тич ког пра во сла вља. Чак и са да, ма да Ру си ја ни је пра во-
слав на др жа ва, чла но ви сло вен ских по кре та се од но се пре ма 
њој с ве ли ким пи је те том. Они та ко ђе има ју чвр сте ве зе с ру-
ском па три от ском опо зи ци јом.

Фор ми ра ње пра во слав ног све та ни је за при ста ли це по-
ли тич ког пра во сла вља циљ. За при ста ли це по ли тич ког пра-
во сла вља ми си ја пра во слав ног све та се са сто ји у ује ди ња ва-
њу свих ан ти за пад них сна га за све ти рат про тив ли бе рал ног, 
де мо крат ског, тр жи шног За па да. Ли бе ра ли зам при ста ли це 
по ли тич ког пра во сла вља раз ма тра ју као по ли тич ку ре ли ги-
ју, ко ја иде ка про те стан ти зму или “про те стант ску иде о ло ги-
ју”. Сма тра се да је за пад на ли бе рал на док три на не при ја тељ 
пра во сла вља, исла ма и дру гих тра ди ци о нал них ре ли ги ја. 
За то је пра во слав ном све ту по ве ре на бо жан ска ми си ја уни-
ште ња За па да. 

Као и у слу ча ју с по ли тич ким исла мом, не сма тра ју 
сви кри ти ча ри искре ним ре ли ги о зна стре мље ња бо ра ца про-
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тив За па да. Чо век ко ји по се ду је ра ци о нал ну свест, не мо же 
да схва ти ре ли гиј ску мо ти ва ци ју по ли тич ке бор бе, и сма тра 
да ре ли ги ја слу жи са мо као “па ра ван” за не ке дру ге ци ље ве. 
Ме ђу тим, ни ко за са да ни је мо гао да фор му ли ше те “дру-
ге” ци ље ве (вер зи је мо гу би ти са мо две: ира ци о нал на страст 
пре ма вла сти или про фи ту, али не би би ло ре ал но прет по-
ста вља ти да све, без из у зет ка, ре ли гиј ско-по ли тич ке сна ге у 
све ту по кре ћу са мо ти ци ље ви). Ми сли се да ми не ма мо осно-
ве да не ве ру је мо по кло ни ци ма по ли тич ког пра во сла вља и 
да тра жи мо не ке дру ге узро ке њи хо ве мр жње пре ма За па ду, 
осим ре ли гиј ске.

Под вла чи мо да се не ра ди о то ме да су ци ље ви пра во-
слав но-по ли тич ких сна га по треб ни или чак јед но став ни за 
по сти за ње. Пра во слав но-по ли тич ки про је кат мо же да за ста-
не на са мом по чет ку – на ни воу кон со ли да ци је пра во слав ног 
све та – мно го пре пре ла ска на ре а ли за ци ју гло бал ног ци ља 
су прот ста вља ња За па ду. Ра ди се о то ме, ка кве ак тив но сти 
пра во слав но-по ли тич ке сна ге, пре све га, ће по ку ша ти да 
пре ду зму по сле њи хо вог до ла ска на власт, што ни је, у очи ма 
ауто ра, ни не из бе жан, ни по тре бан до га ђај.

Од го вор  на пи та ње: мо же ли до ла зак пра во слав но-по-
ли тич ких сна га на власт у Ру си ји има ти од го ва ра ју ћи ути цај 
на свет ску по ли ти ку и без бед ност, за ви си од то га по ко јим 
ће мо кри те ри ју ми ма ми про це њи ва ти успех пра во слав но-по-
литчког про јек та. Ра зу мљи во, ако се у свој ству кри те ри ју ма 
ко ри сте ци ље ви ко је ис ти чу са ми ре ли гиј ско-по ли тич ки по-
кре ти, он да тре ба до ћи до за кључ ка да су сви по зна ти ре-
ли гиј ско-по ли тич ки про јек ти пре тр пе ли не у спех ка ко у уну-
тра шњој, та ко и спољ ној по ли ти ци. Оли вје Руа је чак сво ју 
књи гу на звао “Про паст по ли тич ког исла ма” на осно ву то га 
што исла ми сти ни су ус пе ли по сти ћи ци ље ве ко је су ис ти-
ца ли: да пре ки ну аме рич ку хе ге мо ни ју, ство ре ха ли фат итд. 
Ме ђу тим, у том слу ча ју мо ра мо при зна ти про па лим и ко му-
ни стич ки про је кат: јер ко му ни зам ни је био из гра ђен у це лом 
све ту, па ни у по себ ним зе мља ма. Шта ви ше, тај про је кат је 
за сто го ди на ам пу ти рао зна ча јан део чо ве чан ства од свет-
ске ли бе рал не ци ви ли за ци је, из ме нио ток исто ри је мно гих 
зе ма ља, ути цао – ди рект но или ин ди рект но – на про цес де-
ко ло ни за ци је и на ток два свет ска ра та (да се и не по ми њу ло-
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кал ни кон флик ти). Узи ма ју ћи све то у об зир, ко му ни стич ки 
про је кат се не мо же на зва ти пот пу но “не у спе лим”.

Јед на ко сто је ства ри и са исла ми стич ким про јек том. 
Узми мо за при мер си ту а ци ју у Ира ну. Ма да се из воз ислам-
ске ре во лу ци је у дру ге зе мље све та ни је по ка зао као по себ но 
успе шан, по сле ислам ске ре во лу ци је пре ста ле су да по сто је 
вој но-по ли тич ки блок СЕН ТО и по ли тич ко-еко ном ска ор га-
ни за ци ја “Ре ги о нал на са рад ња за раз вој”, ство ре не ини ци-
ја ти вом Ве ли ке Бри та ни је и САД. Ре во лу ци ја је да ла но ве 
сна ге исла ми стич ким ор га ни за ци ја ма це лог све та и иза зва ла 
не ко ли ко но вих ре во лу ци ја или по ку ша ја ре во лу ци ја (у Су-
да ну, Ав га ни ста ну, Ал жи ру), ко је су за ме ђу на род ну и ре ги-
о нал ну без бед ност има ле огро ман де ста би ли за ци о ни ути цај. 
Мо же ли се у све тлу на ве де ног, исла ми стич ки по крет на зва-
ти не у спе шним? Из гле да да не дво сми сле ног од го во ра на то 
пи та ње не ма. Шта ви ше, очи глед но је да при про це ни успе ха 
ре ли гиј ско-по ли тич ких про је ка та не тре ба по ла зи ти од ци-
ље ва ко је су они са ми се би по ста ви ли, већ ре ал них из ме на 
ко је су ус пе ли иза зва ти.

Нај ве ро ват ни је, иде о ло зи по ли тич ког пра во сла вља не 
мо гу ре а ли зо ва ти сво је пла но ве уни ште ња За па да и ус по-
ста вља ња иде о кра ти је на це лој пла не ти. Тим ви ше, ње го ва 
по ја ва (слич но по ја ви ислам ског фак то ра) ће се не ми нов но 
од ра зи ти на це ло куп но ста ње свет ског си сте ма – ка ко на по-
зи тив ном, та ко и не га тив ном пла ну.

Пр во сте пе ну ва жност има ка рак тер пра во слав но-по ли-
тич ког про јек та, ко ји ће би ти ре а ли зо ван у Ру си ји (у слу ча ју 
до ла ска ње го вих при ста ли ца на власт). Ми ви ди мо са мо две 
ре ал не мо гућ но сти: до ла зак на власт сна га ко је се осла ња ју 
на ет но на ци о на ли стич ку ва ри јан ту по ли тич ког пра во сла вља 
или пак си ла ори јен ти са них на гло бал ну пра во слав но-по ли-
тич ку иде о ло ги ју (на зо ве мо ли је сла ве но-евро а зиј ском или 
пра во слав ним ко му ни змом). До ла зак на влас пра во слав них 
фун да мен та ли ста је ма ло ве ро ва тан, јер су они су ви ше бли-
ски цр кве ном схва та њу пра во сла вља, ко је је стра но ве ли ком 
де лу ста нов ни штва, ма да ће се цр те фун да мен та ли зма с нео-
п ход но шћу ма ни фе сто ва ти у сва ком пра во слав но-по ли тич-
ком про јек ту.

Раз го во ри о ре а ли за ци ји у Ру си ји ет но на ци о на ли стич-
ког про јек та у по след ње вре ме су у мо ди, јер се тај сце на рио 
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по чео схва та ти као не из бе жан. Та ко, на при мер, Е. А. Па ин 
пи ше у јед ном од чла на ка: “Ет ни за ци јом со ци јал них и по-
ли тич ких про бле ма се ак тив но слу же вла сти у ни зу кра је ва 
и обла сти ју га Ру си је, пре све га у Кра сно дар ском кра ју: они 
су пре у зе ли на ци о на ли стич ке па ро ле од ор га ни за ци ја ти па 
РНЕ и уз њи хо ву по моћ те же да се би обез бе де по ли тич ку по-
др шку ста нов ни штва, пре но се ћи ње го во не за до вољ ство ко је 
ра сте на “уну тра шње” и “спољ не” не при ја те ље. По раст со-
ци јал но-еко ном ских про бле ма ће ско ро не из бе жно по ја ча ти 
скло но сти и фе де рал не вла сти да ис ко ри сти ту не ве шту ме-
то до ло ги ју пре ба ци ва ња од го вор но сти”12. Услед то га, прет-
по ста вља Па ин, Ру си ја ће се тран сфор ми са ти у зе мљу с на ци-
о нал-им пе ри јал ним по рет ком “у ра си стич ком об лич ју”.

Ни шта не ве ро ват ног у ре а ли за ци ји ет но на ци о на ли-
стич ког сце на ри ја не ма. У ру ко вод ству Ру си је, без сум ње, 
по сто је фрак ци је ко је по др жа ва ју ет нич ки про је кат. Оне 
мо гу да се осла ња ју на ши ро ку дру штве ну по др шку, јер је 
ет но на ци о на ли зам ра ши рен ме ђу свим опо зи ци о ним сна га-
ма (чак ме ђу ко му ни сти ма при ста ли це ин тер на ци о на ли зма 
чи не ма њи ну). Ста нов ни штво ве ли ких гра до ва је скло но 
да све со ци јал не про бле ме при пи ше ми гран ти ма. Раз ли чи-
ти вој но-па три от ски клу бо ви су за по след њих де сет го ди на 
при пре ми ли мно го омла ди не, не са мо упо зна те с на ци о на ли-
стич ким иде ја ма, већ и спо соб не да узме уче шће у њи хо вом 
прак тич ном оства ри ва њу. Дру га ствар је што ће на ци о на ли-
стич ки про је кат на мет нут с вр ха  увек би ти не пот пун: све 
гру па ци је уну тар вла да ју ће ели те су на не ки на чин по ве за не 
с тран сна ци о нал ним по слов ним кру го ви ма. До ла зак на влас 
на ци о на ли ста ко ји ни су по ве за ни с ели том из гле да ма ло ве-
ро ва тан. На по ли тич кој сце ни за са да се не ви ди то ли ко ја ка 
пар ти ја или по крет.

Ако се хи по те тич ки за ми сли да ће на власт у Ру си ји 
до ћи ра ди кал ни ет но на ци о на ли сти, ко ји ће озбиљ но и кон-
ти ну и ра но ре а ли зо ва ти свој про је кат, фе де ра ци ја се мо же 
рас па сти. Да би се ком пен зо ва ли те ри то ри јал ни гу би ци, ет-
но на ци о на ли сти пра ве пла но ве при па ја ња “ру ских ен кла ва” 
у бив шим ре пу бли ка ма СССР-а, ко ји те шко мо гу да се ре а-

12 Паин Э.А. От «вертикали власти» – к «вертикали народов»? // Независимая 
газета. 15 марта 2005.
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ли зу ју мир ним пу тем. У пер спек ти ви мо же да се по ја ви низ 
трај них ло кал них кон фли ка та: спо ља шњих (за “ен кла ве”) и 
уну тра шњих – у на ци о нал ним ре пу бли ка ма Ру си је (тач ни-
је, Ру ској Ре пу бли ци, јер Ру си ја у да на шњим гра ни ца ма не ће 
по сто ја ти). Осим то га, ет но на ци о на ли стич ка ру ска др жа ва 
ће се убр зо на ћи у ме ђу на род ној изо ла ци ји. Уну тра шњи и 
спољ ни кон флик ти ће тра ја ти док не “са го ре”, а је дин стве на 
др жа ва се не ће пот пу но рас па сти. Њи хо во за у ста вља ње ме-
ђу на род ним ме ша њем не ће би ти мо гу ће: три го ре по ме ну те 
пред но сти Ру си је у да том слу ча ју ће се окре ну ти про тив ње. 
Због то га ет но на ци о на ли стич ки сце на рио се мо же оце ни ти 
као нај не по жељ ни ји (и, сре ћом, нај ма ње мо гућ).

Гло бал ни пра во слав но-по ли тич ки про је кат, у крај њем 
слу ча ју, омо гу ћи ће уну тра шњу кон со ли да ци ју Ру си је, а та-
ко ђе при ву ћи спољ не са ве зни ке. На тај на чин, у по ја ви пра-
во слав ног све та у ли ку Ру си је и не из бе жних са ве зни ка као 
што је Бе ло ру си ја, ме ђу на род ни сло вен ски по крет и др. има ју 
сво је по зи тив не стра не.

С јед не стра не, пра во слав ни свет мо же по ста ти идеј-
на ал тер на ти ва за пад ном ли бе рал но-ка пи та ли стич ком про-
јек ту, чи ја ре а ли за ци ја на гло бал ном ни воу ни је мо гу ћа, јер 
за то не по сто је ре сур си пла не те. Ка ко ис ти че А.Д. Шу тов, 
“ако све зе мље све та иза ђу на ‘аме рич ки’ ни во по тро шње, 
у том слу ча ју си ро ви на и енер гет ских ре сур са пла не те има 
до вољ но бу квал но за не ко ли ко го ди на”13. Пра во слав ни свет 
мо же да се раз ма тра и као ин те гра ци о на ор га ни за ци ја ко ја 
је спо соб на да за шти ти сво је ин те ре се у гло бал ном еко ном-
ском си сте му (сво је вр сну но ву, по бољ ша ну ре дак ци ју СЕВ). 
Тран сфор ма ци ја пра во слав ног све та у је дин ствен про стор 
без бед но сти та ко ђе је спо соб на да ре ши мно ге про бле ме ко-
ји су се по ја ви ли на пост со вјет ском про сто ру на кон рас па да 
СССР-а (ло кал ни кон флик ти, кр ше ње пра ва “спо ред ног” ста-
нов ни штва, обез бе ђи ва ње ју жних гра ни ца бив шег СССР-а, 
тр го ви не нар ко ти ци ма итд.). Ка да је реч о еко но ми ји или без-
бед но сти, ин те гра ци ја је увек бо ља од дез ин те гра ци је. Пра-
во слав ни свет (као и свет исла ма) мо же ство ри ти соп стве не 
фо ру ме за раз ма тра ње про бле ма без бед но сти, соп стве ну раз-

13 Шутов А.Д. На руинах великой державы или Агония власти. М.: Вече, 2004. 
Стр. 134.
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вој ну бан ку (мо гу ће, та ко ђе бес ка мат ну), фор му ли са ти свој 
при лаз људ ским пра ви ма, за јед нич ки се су прот ста вља ти 
екс пан зи ји за пад не ма сов не кул ту ре. У по зи тив не по сле ди це 
по ја ве пра во слав ног све та мо же да се укљу чи та ко ђе то што 
ће ре а ли за ци ја тог гло бал ног про јек та по мо ћи Ру си ји да се 
по но во осе ћа као ве ли ка др жа ва. 

Шта ви ше, као сва ка ве ли ка про ме на кон фи гу ра ци је 
свет ског по ли тич ког си сте ма, по ја ва пра во слав ног све та, без 
сум ње, има ће де ста би ли за ци о но деј ство на по сто је ћу без бед-
но сну струк ту ру и рав но те жу си ла. Пре све га ра ди се о мо-
гућ но сти по др шке од стра не пра во слав ног све та про ру ских 
сна га уну тар по тен ци јал них пра во слав них зе ма ља, а та ко ђе 
у зе мља ма ко је фор мал но не при па да ју пра во слав ном све ту, 
али на чи јој се те ри то ри ји мо гу ство ри ти ен кла ве по ли тич-
ког пра во сла вља. Упра во због тих ак тив но сти ислам ски фак-
тор у свет ској по ли ти ци че сто се раз ма тра као де ста би ли за-
ци о ни.

Те сна ге су и ра ни је ра чу на ле на ру ску по др шку, али се 
њи хо ве на де ни су оства ри ле. До да нас, на при мер, ру ко вод-
ство Ру си је је ис по ља ва ло ма ло па жње на про блем за шти-
те “зе мља ка у ино стран ству”. Још ма ње па жње је Ру си ја по-
кла ња ла про ру ским сна га ма у др жа ва ма ко је ни су ула зи ле у 
са став СССР-а. На при мер, Ру си ја ни је пру жи ла оче ки ва ну 
по др шку ни бо сан ским Ср би ма, ни Ју го сла ви ји Ми ло ше ви-
ћа. Не тре ба се по себ но узда ти у то да су про ру ске пра во-
слав но-по ли тич ке сна ге сла бе и дез ин те гри са не, и да кле – да 
не ће мо ћи ути ца ти на без бед ност сво јих др жа ва. Та ко ства ри 
без у слов но и сто је, али са мо до тог тре нут ка док се код тих 
сна га не по ја ви мо ћан спољ ни са ве зник у ли ку Ру си је. По сле 
тран сфор ми са ња Ру си је у иде о крат ску др жа ву, ори јен та ци ја 
на ује ди ња ва ње пра во слав ног све та, њи хов ути цај ће знат но 
оја ча ти,  а у не ким др жа ва ма те сна ге мо гу до ћи на власт. Део 
пост со вјет ских др жа ва мо же да се рас пад не или, у сва ком 
слу ча ју, до ђе у су коб са се па ра ти стич ким по кре ти ма, ко ји 
де лу ју под пра во слав но-по ли тич ким па ро ла ма. Чла но ви тих 
по кре та ће се пре осе ћа ти као гра ђа ни пра во слав ног све та, 
не го  гра ђа ни “сво јих” др жа ва (као што се то да нас де ша ва 
са исла ми сти ма). У не ким слу ча је ви ма ак ти ви за ци ја про ру-
ских сна га у бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма је спо соб на да 
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до ве де до ору жа них кон флик та. То све ће бит но пот ко па ти 
ре ги о нал ну без бед ност Евро пе и Евро а зи је.

По ја ва пра во слав ног све та мо же до ве сти до по ја ве 
озбиљ них прет њи без бед но сти на гло бал ном ни воу у ве зи 
с прет њом ре жи му не ши ре ња, јер пра во слав ни свет ће, ве-
ро ват но, пру жа ти раз ли чи ту по моћ (укљу чу ју ћи вој но-тех-
нич ку) сво јим вањ ским са ве зни ци ма. На ма се чи ни да ће у 
ду го роч ној пер спек ти ви пра во слав ни свет тра жи ти пу те ве 
са рад ње с ме ђу вла ди ним ислам ским ор га ни за ци ја ма, ко је су 
рас по ло же не ви ше ан ти за пад но, не го сва ка зе мља ко ја ула-
зи у њих по себ но. Тре ба та ко ђе оче ки ва ти ја ча ње са рад ње с 
Ира ном, ко ји се у окви ри ма евро а зиј ске иде о ло ги је сма тра 
као нај по у зда ни ји, ако не је ди ни са ве зник пра во слав ног све-
та (или чак као ње гов део). Уз то, то је по го дан са ве зник ко ји 
не по тра жу је ве ли ке фи нан сиј ске упли ве: Иран по се ду је соп-
стве ну раз ви је ну ин ду стри ју и по љо при вре ду. Осим Ира на, 
са ве зни ци пра во слав ног све та мо гу по ста ти ве ћи на ра ди кал-
них ислам ских по кре та, и та ко ђе Па ле стин ска осло бо ди лач-
ка ор га ни за ци ја. 

Што се ти че не вла ди них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, 
мо же се го во ри ти о ну ђе њу уто чи шта, ства ра њу ба за на те ри-
то ри ји Ру си је и дру гих пра во слав них зе ма ља, пру жа њу мо-
рал не и прав не по др шке на ме ђу на род ном ни воу. Под се ти мо 
да је у сво је вре ме СССР пру жао та кву по др шку чла но ви ма 
тран сна ци о нал ног ко му ни стич ког по кре та, а по сле Дру гог 
свет ског ра та и чла но ви ма по кре та де фи ни са них као “на ци о-
нал но-осло бо ди лач ки”, ма да су мно ги од њих има ли по лу те-
ро ри стич ки ка рак тер. Ус по ста вља ње ве за та кве вр те ће би ти 
схва ће но с обе стра не као вра ћа ње на нор мал не од но се.

Пра во слав ни свет ће та ко ђе по ку ша ти ус по ста ви ти ве зе 
са “уну тра шњим не при ја те љем” са мог За па да, у ко је спа да 
ши рок спек тар по ли тич ких сна га – од крај ње ле вих до крај-
ње де сних. По сле ди це  та квог ко ра ка, на рав но не тре ба пре-
у ве ли ча ва ти, али ипак ве ли ко ја ча ње тих по кре та има ће свој 
до при нос де ста би ли за ци ји свет ске по ли ти ке.

Пре тва ра ње у иде о крат ску др жа ву, ће нај ве ро ват ни је 
до ве сти до зна чај них не га тив них по сле ди ца за Ру си ју. Тач ни-
је, скло ност по ли тич ких ре ли ги ја да де ли дру штво на при ја-
те ље и не при ја те ље, не га тив но ће се од ра зи ти на без бед ност 
оних гру па ста нов ни штва ко је се сма тра ју про тив ни ци ма по-
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ли тич ког пра во сла вља. Пот пу но је за ко но мер но да ће у ре-
до ве тих гру па до спе ти не са мо љу ди ко ји су ори јен ти са ни 
на ли бе рал не вред но сти, већ и тра ди ци о нал не вер ни ке – по-
кло ни ке не по ли тич ког пра во сла вља. Те гру пе ће се на ћи у 
не рав но прав ном по ло жа ју, по ста ти објек ти кри ти ке, а мо гу ће 
и ре пре си ја. Иде о крат ска др жа ва, ка ко по ка зу ју мно го број ни 
при ме ри, увек прет по ста вља огра ни че ња основ них пра ва и 
сло бо да чо ве ка, ма да сте пен тих огра ни че ња мо же су штин-
ски да се раз ли ку је у за ви сно сти од кон крет не си ту а ци је. На 
тај на чин, мно ге де мо крат ске по бе де у Ру си ји (на при мер сло-
бо да штам пе) мо гу би ти де лом или пот пу но из гу бље не. Уз 
то, кон со ли да ци ја и по др шка пра во слав ног све та ће зах те ва-
ти од Ру си је знат не на по ре у фи нан сиј ским ре сур си ма.

Због то га по ја ву пра во слав ног све та не тре ба раз ма тра-
ти као јед но знач ну по зи тив ну или не га тив ну по ја ву. То ће 
без сум ње, до ве сти до од ре ђе не де ста би ли за ци је  свет ског 
по ли тич ког си сте ма. Исто вре ме но не тре ба од ба ци ва ти да је 
из ве сни удео, ко ји не во ди крај њој де ста би ли за ци ји и кон-
фликт но сти, не из о ста ван услов раз вит ка тог си сте ма. 

 Из бе га ва ње де ста би ли за ци о них по сле ди ца по ја ве на 
ме ђу на род ној аре ни пра во слав ног све та је мо гу ће са мо окре-
нув ши уна зад про це се по ли ти за ци је пра во сла вља у Ру си ји. 
При то ме нео п ход но је се ти ти се да по ли ти за ци ја ре ли ги је 
ни је ре зул тат де ло ва ња не чи је ло ше во ље, већ ско ро не из-
бе жна по сле ди ца од ре ђе них со ци јал но-по ли тич ких усло ва. 
Да кле, про це си по ли ти за ци је пра во сла вља не сме ју да се за-
у ста ве по ли циј ском ме то да ма, ка ко се ни су да ли за у ста ви ти 
про це си по ли ти за ци је ни у ислам ском све ту, ни Ла тин ској 
Аме ри ци, где су др жа ве има ле на рас по ла га њу моћ не ре пре-
сив не апа ра те. Ако се укло не узро ци, по ко ји ма се пра во-
сла вље све ин тен зив ни је по ли ти зу је, он да пра во слав но-по-
литчки по кре ти не ће ни ка да мо ћи осво ји ти ма сов ну по др-
шку и би ће осу ђе ни на уло гу мар ги нал них гру па ци ја. 

 Пре вод са ру ског
Мир ја на Дра го вић
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Anastasia Mitrofanova Vladimirovna

INTEGRATION OF THE ORTHODOX WORLD

Summary

Observing integration processes that have been going on in 
the Islamic world (although certainly there have been disintegra
tion processes going on there, too), one might find strange that 
there have been weak attempts, or even a complete absence of 
integration attempts in the Orthodox world. The term itself is a 
suspicious one, since no other state in that world (except Greece, 
where the Orthodoxy has been the state religion) could be consid
ered “the Orthodox one” from a formal point of view. 

Supporters of the existence of the Orthodox civilization have 
often referred to Samuel Hunington who defined “the Orthodox 
civilization” as one of the world civilizations. American Islamist 
B. Tibi (Bassam Tibi? – provjeriti ovo) agreed with this view of 
Hunington and wrote that “Eastern  nonreformed Christianity 
is ready to stand up to both Islam and West” – and he found the 
proof for his standpoint in the support of Greece and “Orthodox 
Slavic civilization” to Bosnian Serbs. This standpoint has spread 
among the circles of journalists who underline the existence of the 
Orthodox world as an important thing in case this world really 
acted on international scene as an integral front. However, in or
der for that to become true, it is necessary to start the integration 
of the Orthodox world. 
Key Words:  Orthodoxy, ingerations, politics, Slavs, alliance
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* Бе ло ру ски др жав ни уни вер зи тет ин фор ма ти ке и ра ди о е лек тро ни ке, Фа кул-
тет ин фор ма ци оних тех но ло ги ја и упра вља ња, Ка те дра ху ма ни стич ких ди-
сци пли на, Минск, Бе ло ру си ја

АлександарГро нски*

БЕ ЛО РУ СКИ ИН ТЕ ЛЕКТУАЛЦИ 
ПО ЧЕТКА ХХ В. КАО 

НЕИМПЕРИ ЈАЛ НА ЕЛИ ТА

Резиме

Ранибелорускинационализампочеојекаопојавакоја
сенијеослањаланамасовнуподршкузаједницекојајетре
балапостатибелоруска.Најпрејебиластворенанациона
листичкабелорускаелита,која јекаснијепочеласебикон
струисатибелорускинарод.Међутим,стварање“потреб
ног” народа испоставило се немогућим због тога што је
тајнародсебесматраоРусима.Тек јесовјетскавластса
својомнационалномполитикомдаламогућностразвиткаи
стабилизовањабелорускомнационализму,калемећистанов
ништвубелорускиид ентитет.
Кључнеречи:Белорускинационализам,националнииденти

тет,неимперијалнаелита,формирањенације,
политика

По че так ХХ ве ка је у Ру ској Ца ре ви ни озна чен мно гим 
до га ђа ји ма, укљу чу ју ћи и оне не при мет не у је ку ру ско-ја пан-
ског ра та и ре во лу ци је 1905. го ди не. Је дан од тих прак тич но 
не при мет них до га ђа ја је би ла и по ја ва бе ло ру ског на ци о на-
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ли зма. У пр во вре ме су ње го ви пред став ни ци би ли са мо они 
ко ји се мо гу свр ста ти у на ци о на ли стич ку (упра во на ци о на-
ли стич ку, а не на ци о нал ну) ели ту.

Ма да се да нас мно го го во ри о на ци о нал ним ели та ма, 
али за бе ло ру ску, као и ве ро ват но, за укра јин ску ва ри јан ту 
по чет ка ХХ в. та де фи ни ци ја ни је баш од го ва ра ју ћа. Оце на 
ак ти ви ста ра ног бе ло ру ског на ци о на ли зма као пред став ни ка 
бе ло ру ске на ци о нал не ели те гре ши ста вља њем са вре ме них 
по и ма ња на си ту а ци ју по чет ком ХХ ве ка. У са вре ме ном на-
уч ном све ту Бе ло ру си се сма тра ју по себ ним на ро дом, ко ји, 
при род но, има сво ју на ци о нал ну ели ту. По чет ком, пак, ХХ 
в. зва нич на власт и озбиљ на на у ка ни су раз ма тра ле Бе ло ру се 
као не што ет нич ки са мо стал но1. Бе ло ру си су по та да шњим 
пред ста ва ма би ли део ру ског на ро да, ко ји је имао сво ју на-
ци о нал ну ели ту. И не са мо ин те ли ген ци ја, већ и плем ство, и 
чак цар ска по ро ди ца је при па да ла тој ели ти. На тај на чин, ру-
ска ели та тог вре ме на у по и ма њи ма по чет ка ХХ ве ка је ели та 
ти ту лар не на ци је, а по што су Бе ло ру си део ру ског на ро да, 
он да су и они пред став ни ци ти ту лар не на ци је, ко ја је има ла 
сво ју ели ту. Ауто мат ски ли де ри бе ло ру ског на ци о на ли зма су 
по ста ја ли не им пе ри јал на ели та.

Пр ви бе ло ру ски на ци о на ли сти су те жи ли да по ста ну 
ели та бе ло ру ског де ла “ру ског пле ме на”, а по што их ни ко ни-
је узи мао за озбиљ но (чак ни са ми Бе ло ру си), тре ба ло је се-
бе на мет ну ти као ели ту. Ра ди то га је био ис ко ри ште на ма са 
ме ра ко је су се углав ном сво ди ле на ра зно вр сну про па ган ду 
пу тем чла на ка у но ви на ма и бро шу ра. Нај ва жни је шта је тре-
ба ло ура ди ти, би ло је да се у све сти ста нов ни штва учвр сти 
лик по себ но сти Бе ло ру са у од но су на “трој ство ру ског на-
ро да”. Већ са ма иде ја трој ства је под вла чи ла раз ли ке из ме-
ђу Ве ли ко ру са, Ма ло ру са и Бе ло ру са, али те раз ли ке ни ка да 
ни су ко ри ште не као озна ке по де ље но сти. На тај на чин, но ва 
ан ти им пе ри јал на ели та ко ја се по ја ви ла, би ла је при ну ђе на 
да кон стру и ше за сво је по тре бе но ву бе ло ру ску на ци ју, из-
дво је ну од оста лих, што је би ло пра ће но ни зом по те шко ћа.

Пр во, би ло је по треб но за сно ва ти древ ност Бе ло ру-
са, ко ја је под вла чи ла за ко ни тост бе ло ру ских пре тен зи ја на 

1 Ако се узме у обзир  да је око  80 % Белоруса почетка ХХ в. било присталица 
запaднорусизма, идеје која је тврдила да Белоруси чине део руског народа, 
- и сами Белоруси у својој великој већини, следећи власт и науку, нису себе 
сматрали за потпуно суверен етнички субјекат.
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од ре ђе ну те ри то ри ју и са мо стал ност. Дру го, тре ба ло је за-
сно ва ти то да су Бе ло ру си по се бан на род и го во ре по себ ним 
је зи ком, ко ји је на у ка тог вре ме на чвр сто сма тра ла ди ја лек-
том ру ског. Тре ће, по треб но је би ло ство ри ти пан те он на ци о-
нал них хе ро ја, ко ји су се бо ри ли за не за ви сност Бе ло ру си је у 
про шло сти, ко ји ма су мо гла да се ру ко во де бу ду ћа по ко ле ња.

Древ ност Бе ло ру са је на ци о на ли стич ка ели та за сно ва-
ла при лич но ла ко. Она је за ак си о му узе ла те зу оца бе ло ру-
ског на ци о на ли зма Ф. Бо гу ше ви ча, ко ја се ба зи ра на то ме да 
је ели та Ве ли ке Кне же ви не Ли тван ске у сред њем ве ку го во-
ри ла “чи стим бе ло ру ским је зи ком”2 и да кле би ла је бе ло ру-
ска. На тај на чин се уте ме ље ње Бе ло ру са ја ви ло у исто ри ји 
ре ги је у  об ли ку Ве ли ке Кне же ви не Ли тван ске3.

Раз ли ка из ме ђу Бе ло ру са и Ру са се та ко ђе до ка зи ва ла 
ла ко. По што Бе ло ру си и Ру си го во ре раз ли чи тим је зи ци ма, 
он да су они, по ми шље њу на ци о на ли ста, раз ли чи ти на ро ди. 
Шта је пред ста вљао го вор бе ло ру ских се ља ка тог вре ме на, 
је зик или ди ја ле кат, сва ки је ин те лек ту а лац сам се би де фи-
ни сао.

Нај ве ћи је про блем био пан те он на ци о нал них хе ро ја. 
Се ља ци прак тич но ни су у сво јој сре ди ни очу ва ли хе ро ич ку 
епи ку, по што је у пе ри о ду пољ ског ути ца ја (од кра ја ХIV  до 
кра ја ХVIII в.) ста ро ру ско еп ско на сле ђе из бри са но из се ћа-
ња се ља ка као не по треб но4. Све функ ци је за шти те Отаџ би-
не на се бе су пре у зе ли пле ми ћи, ко ји та ко ђе ни су очу ва ли 
ста ро ру ску хе ро и ку, по што се бр зо по ло ни зо ва ла и пре у зе ла 

2 Багушэвіч Ф. Творы. 2-е выд. – Мінск, 2001. – С. 21. Интересантно да је овај 
текст био предговор за зборник стихова, а не научни рад. Тим више, управо 
у њему су биле формулисане оне идеје које до данас утврђују вредносне 
оријентире белоруске нације.

3 Потребно је, међутим, приметити да су први о белоруској Великој 
Кнежевини Литванској почели говорити представници западнорусизма 
– правца који је сматрао да су Белоруси део руског народа. Белорусију су 
они сматрали искључиво културно-етнографским империјском регијом, 
тј. Западном Русијом, а Белорусе као становнике те регије које је пореклом 
од становништва западног дела Старе Русије. Стављајући Белорусе у 
средњовековну Литванску Русију, они су је самим тиме супротстављали 
Пољској и подвлачили негативан утицај западног суседа на ситуацију у 
Литванској Кнежевини. В, на пример: Коялович М.О. Чтения по истории 
западной России. – Минск, 2006 (прво издање је изашло1864. г.), Коялович 
М.О. История воссоединения западнорусских униатов старых времён. – 
Минск, 1999 (прво издање 1873 г.).

4 Карский Е.Ф. Белорусы. В 3 т. Т. 3. Кн. 1. – Минск, 2007. – Стр. 492.
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пољ ски хе ро ич ки пан те он. На ме та ње се ља ци ма, по чет ком 
ХХ ве ка, у свој ству бе ло ру ских хе ро ја ве ли ких кне же ва ли-
тван ских ни је има ло успе ха. У вре ме Пр вог свет ског ра та бе-
ло ру ски на ци о на ли сти су по ку ша ли да про гла се за бе ло ру ске 
на ци о нал не хе ро је лич но сти пољ ског пан те о на, чи ји део се у 
пе ри о ду со вјет ске вла сти одо ма ћио и до да нас се де фи ни шу 
као бе ло ру ски хе ро ји5. 

Бе ло ру ска не им пе ри јал на ели та је би ла при ну ђе на да 
пред ла же сво јим “по тро ша чи ма” иде је ал тер на тив не им пе-
ри јал ним. И ов де је мо ра ла да се срет не с од ре ђе ним те шко-
ћа ма. Бе ло ру ски на ци о на ли зам је се ља ку ну дио (као ми ни-
мум, с мо рал ног гле ди шта) ло ши ји ста тус, не го онај у ко ме се 
се љак на ла зио пре то га. Јер, при пад ност Ру си ма – ти ту лар-
ној на ци ји је да ва ла по во да за по нос це ло куп ном исто ри јом 
раз во ја Др жа ве Ру си је, да ва ла је мо гућ ност при пад но сти по-
бе да ма над спољ ним не при ја те љем и из град ње ја ке др жа ве. 
Бе ло ру ски се ља ци, ко ји су до спе ва ли у цар ску ар ми ју, по ста-
ја ли су гра ди те љи ве ли чи не ца ре ви не. Тај про блем ути ца ја 
ар ми је на свест у бе ло ру ској исто ри о гра фи ји у прин ци пу се 

5 На пример, о стварању белоруског хероја од  К. Калиновског в. на српском 
језику: Гронски А. Национално-религиозни погледи В.К. Калиновског 
и њихови одјеци у «Мужичкој истини» за време пољског устанка 1863 – 
1864. године // Српска политична мисао. – 2004. – Бр. 1/4. – С. 243 – 264. 
(на Интернету је исти овај чланак: Гронски А. Национално-религиозни 
погледи В.К. Калиновског и њихови одјеци у «Мужичкој истини» за време 
пољског устанка 1863 – 1864. године http://www.ipsbgd.edu.yu/uploads/
content_18_A243-264.pdf), тако је она и  поново одштампана: Гронски 
А. Национално-религиозни погледи В.К. Калиновског и њихови одјеци 
у «Мужичкој истини» за време пољског устанка 1863 – 1864. године // 
Унија: политика Римокатоличке цркве према православним Словенима / 
приредио Зоран Милошевић. – 1. изд. – Београд: Институт за политичке 
студије, 2005. – Стр. 279 – 306., у скраћеном облику се може наћи као: 
Гронски А. Национално-религиозни погледи В.К. Калиновског // Српска 
вила. Часопис за књижевност, науку и културу. 2004. Бр. 20. – Стр. 56 – 68. 
На руском језику: Гронский А.Д. Конструирование образа белорусского 
национального героя: В.К.Калиновский // Белоруссия и Украина: История 
и культура. Ежегодник 2005/2006. – М., «Индрик», 2008. – Стр.253-265. В 
веома скраћеном облику тај је текст био објављен у Белорусији (Гронский 
А.Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя // Беларуская думка. 
2008. № 2. – Стр. 82-87). На њега се већ појавила рекација у виду рецензија 
где мене критикују за покушај оцрњавања «светлый образ белорусского 
героя». В Вашкевіч А. Як Гронскі расправіўся над Каліноўскім // ARCHE. 
2008. № 7-8. – Стр. 51-56; ова је рецензија доступна на Интернету, путем: 
http://arche.by/by/9/30/72/,  такође Мяснікоў А. І ўсё ж ён герой // Беларуская 
думка. 2008. № 11. – Стр. 104-110.
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ни је ис ти цао. Ма да су се из дан ци им пе ри јал ног па три о ти-
зма ме ђу пен зи о ни са ним вој ни ци ма ис по ља ва ли. Та ко су се 
у пе ри о ду пољ ског устан ка 1863-1864. го ди не уста ни ци об ра-
чу на ва ли са пен зи о ни са ним вој ни ци ма, упр кос то ме што су 
ови при па да ли ка то лич кој ве ри. Пред ста ве о се би као Ру си-
ма, за да ва ле су мно го про бле ма опо зи ци о ним сна га ма Се ве-
ро-за пад ног кра ја. И ако су По ља ци, гу бе ћи бор бу за умо ве 
ста нов ни штва Се ве ро-за пад ног кра ја, мо гли да ком пен зу ју 
мно го успе шни јом про па ган дом у Пољ ској, он да не им пе ри-
јал на ели та ни је има ла мо гућ но сти да на ђе се би дру ги на род. 
За ства ра ње “не ру ских” Бе ло ру са по чет ком ХХ ве ка је чак 
био сми шљен тер мин ко ји је Ве ли ко ру се озна ча вао као  - Ра-
сеј це. Тај је тер мин све сно по ку ша вао да уда љи ве ли ко ру ско 
ста нов ни штво од бе ло ру ског, ко је је за са мо и ден ти фи ка ци-
ју спо кој но ко ри сти ло тер мин Ру си6. Очи глед но, због не мо-
гућ но сти да се об ја сни да су Ру си – на зив “стра ног” на ро да, 
по ја ви ли су се Ра сеј ци. На тај на чин им пе ри јал ни па три о ти-
зам је при лич но озбиљ но бло ки рао мо гућ но сти про па ган де 
не им пе ри јал не ели те. Јер, у за ме ну по но са на ве ли ку зе мљу, 
пред ла га на је спо зна ја се бе као ма лог на ро да, ко га су то ком 
прак тич но це ло куп не исто ри је кон стант но уни шта ва ли, 
пот чи ња ва ли и екс пло а ти са ли ја ки су се ди због сво јих ин те-
ре са. Осе ћа ти се бе Ру си ма је за бе ло ру ске се ља ке би ло пре-
сти жни је не го схва та ње се бе као по себ ног на ро да, па не ка и 
брат ског, тим ви ше што је си ту а ци ја во ди ла то ме да су се код 
бе ло ру ских се ља ка по сте пе но из гра ђи ва ле од ре ђе не иден ти-
фи ка ци је, ко је ни су би ле по во љи не им пе ри јал ној бе ло ру ској 
ели ти. То је при ме тио Д. Ли вен, ко ји је прет по ста вио из ве-
сну ве зу ар миј ске слу жбе с раз во јем па три о ти зма. “Те шко је 
за ми сли ти – пи ше Ли вен, - да ода на и че сто хе рој ска вој на 
слу жба бу квал но ми ли о на обич них ру ских љу ди ни је има ла 
ути ца ја на по ли тич ки иден ти тет ма са...”7.

У це ли ни, ства ра се ути сак да су бе ло ру ски ин те лек ту-
ал ци би ли ели та без на ци је. По чет ком ХХ ве ка бе ло ру ска ан-
ти им пе ри јал на ели та је по сто ја ла као ре ал ност, чак и ду бо ко 
мар ги нал на, а бе ло ру ска на ци ја уоп ште ни је по сто ја ла8. То 

6 Карский Е.Ф. Навед. дело. Т. 3. Књ. 2. – Минск, 2007. – Стр. 382.
7 Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней / Прев. с 

енгл. А. Козлика, А. Платонова. – М., 2007. – Стр. 407.
8 Објективна реалност белоруска нација је постала тек у епоси совјетске 
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при зна ју и са вре ме ни не за ви сни ис тра жи ва чи9, па и са ми бе-
ло ру ски на ци о на ли сти по не кад ни су го во ри ли о об но ви већ 
ства ра њу10. Не им пе ри јал на ели та има по тен ци ја ла да ста не 
на че ло мла де на ци је са мо у слу ча ју ако про па ган да те ели те 
на пра ви мо гу ћим по сто ја ње на ци је као су бјек та по ли тич ке 
ре ал но сти. Ов де се тре ба сло жи ти са В. А. Ти шко вим, ко ји 
на во ди Т. Ерик се на, да се на ци ја по ја вљу је ка да гру па ути-
цај них љу ди од лу чи да та ко тре ба би ти.11 У бе ло ру ском, пак, 
слу ча ју не им пе ри јал на ели та ни на ко ји на чин ни је пот па да-
ла под де фи ни ци ју “ути цај них љу ди”, и по тој ка рак те ри сти-
ци ни је по се до ва ла по тен ци јал ства ра ња на ци је. Бе ло ру ски 
ин те лек ту ал ци због ни за узро ка на тај на чин ни су ни мо гли 
ши ри ти не ку про па ган ду, усме ре ну на ма се из ко јих је тре-
ба ла да се по ја ви бе ло ру ска на ци ја. Бе ло ру ски је ути цај био 
то ли ко слаб, да чак у ре ги о ни ма ко ји се тра ди ци о нал но сма-
тра ју под врг ну тим бе ло ру ском на ци о на ли стич ком ути ца ју, о 
по сто ја њу бе ло ру ског на ци о на ли зма се ља штво јед но став но 
ни је чу ло.12

Са ма пак, не им пе ри јал на ели та се ре гру то ва ла из ма-
лог кру га ло кал не ин те ли ген ци је, ко ју је по ве зи ва ло не ко-
ли ко мо ме на та. Пр во, ско ро сви су би ли по том ци оси ро ма-

власти. О начинима стварања нације у совјетском периоду, в. на пример, 
Каррер д’Анкосс Э. Евразийская империя: История Российской империи с 
1552 г. до наших дней / Прев. с фр. – М., 2007. – 367 стр.

9 Тачније, Элен Каррер д’Анкосс у књизи «Евразийская империя» пише о 
ситуацији, која се формирала после Фебруарске револуције 1917 г. око 
белоруског питања: «[…] интелигенција је маштала о стварању управо 
белоруске културе […] (о нацији још није реч!)» (стр. 170).

10 Тако један од активиста белоруског национализма почетка ХХ в. Антон 
Луцкевич, који је под псеудонимом Антон Новина издао мању брошуру 
«На дарозі да новаго жыцьця», писао је: «Белоруси су се  национално 
пробудили, најпре одредили пут којим треба да иде даљни нациоонални 
препород белоруског народа. Тај пут је миран стваралачки рад на стварању  
–  [издвојио А.Г.] своје националне културе на чисто демократској основи – 
дакле, без најмањих знакова националног шовинизма и мржње према другим 
нацијама. С тог пута до данашњег дана белоруски национални покрет није 
сишао ниједан корак.” (Новіна А. На дарозі да новаго жыцьця. – Пецярбург: 
Друкарня Пенткоўскаго, 1912. – Стр. 12).

11 Тишков В.А. Что есть Россия и российский народ // Pro et Contra. 2007. май-
июнь. – Стр. 34.

12 Веома су интересантни подаци о томе колико је био познат белоруски 
национализам међу белоруским сељацима, в.: Баршчэўскі А. Вялікая і малая 
айчына ва ўспрыяцці беларусаў з Усходняй Беласточчыны // Беларусіка-
Albarutenika. Кн.6., ч. 1. – Мінск, 1997. – Стр. 299.
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ше ног плем ства, тј. вас пи та ни су у пољ ској кул ту ри, дру го, 
они ни су се бе мо гли про на ћи у већ по зна тим и уста ље ним 
иден ти те ти ма, тре ће, прак тич но ско ро ни ко од њих ни је 
имао ви со ко ху ма ни стич ко обра зо ва ње и ни је мо гао до ка-
за ти да је у пра ву ни чим, осим ску пом обич них по ли тич ких 
де кла ра ци ја, ко је се че сто ну ђе не као на уч не чи ње ни це, или 
ин тер пре та ци јом на уч них чи ње ни ца, по не кад пот пу но кон-
тра дик тор них. Бе ло ру ски на ци о на ли зам је био фор ми ран од 
стра не аут сај дер,13 ко ји су по ста ли кул тур но мар ги нал ни. Без 
мар ги на ли за ци је би ства ра ње бе ло ру ског на ци о на ли зма би-
ло не мо гу ће, јер сло вен ско ста нов ни штво Се ве ро-за пад ног 
кра ја Ру ске Ца ре ви не је те жи ло или ка ру ском или (у ма њој 
ме ри) пољ ском иден ти те ту, а за ства ра ње на ци је, ко ја је спо-
соб на да за до во љи и јед не и дру ге по гле де, тре ба ло је ба ви ти 
се по ли тич ком и кул тур ном еклек ти ком.

Де си ло се да они ко ји због не ког раз ло га ни су мо гли 
пре ћи на ви ши ни во, али су ве о ма же ле ли да уђу у при зна ту 
ели ту, као да су се за гла ви ли из ме ђу сво је про вин ци јал не и 
“ви со ке” кул ту ре: ру ске или пољ ске. Не мо гућ ност ула ска у 
ви ше сло је ве, са свим је мо гу ће, би ло је по кре тач ки ме ха ни-
зам кон стру и са ња или са мо кон стру и са ња бе ло ру ске не им пе-
ри јал не ели те. 

Уоп ште, мо ти ве ула ска у бе ло ру ски иден ти тет пр ве на-
ца бе ло ру ског на ци о на ли зма ни ко ни је де таљ но раз ма трао. 
Основ не хи по те зе се сво де или на бор бу не ве ли ке гру пе Бе-
ло ру са за пра ва це лог бе ло ру ског на ро да, или на ко ри шће ње 
те о ри ја М. Хро ха и Б. Ан дер се на, ко је обич но ни су илу стро-
ва не чи ње ни ца ма, и про гла ша ва ју се ме ха ни змом по ја ве бе-
ло ру ске са мо све сти. Је ди но, по свој при ли ци, ал тер на тив но 
ми шље ње је хи по те за са вре ме ног бе ло ру ског фи ло зо фа В. 
Аку до ви ча, ко ји пи ше да је бе ло ру ски на ци о на ли зам “био 
фор ми ран од стра не аут сај де ра од дру гих на ци о нал но-вла-
да ју ћих дис кур са. То је при лич но увре дљив за кљу чак за на-
шу гор дост, али се те ши мо ти ме да је он ти по ло шки, ка да се 
го во ри о по стан ку но вих на ци ја... Ли де ри се не вра ћа ју. Они 
ко ји су до спе ли у вла да ју ће ели те ме тро по ла, ни ка да се не 
вра ћа ју у ет нич ку про вин ци ју. Вра ћа ју се са мо аут сај де ри, 

13 Акудовіч В. Код адсутнасці (асновы беларускай ментальнасці). – Мінск, 
2007. – Стр. 48.



АлександарГронски БЕЛОРУСКИИНТЕЛЕКТУАЛЦИ...

96

ко ји не ма ју шан се да до би ју ме ста ко ја од го ва ра ју њи хо вим 
ам би ци ја ма у већ фор ми ра ним ка ста ма ели та”.14

Ра ди пот пу не сли ке ин те ре сант но је не ко ли ко слу ча је-
ва очи глед но ве штач ки сте че не на ци о нал не са мо и ден ти фи-
ка ци је. На при мер, три ро ђе на бра та Ива нов ски по чет ком ХХ 
ве ка су об ја ви ла о сво јој пот пу но раз ли чи тој на ци о нал ној са-
мо и ден ти фи ка ци ји. Та ко је нај ста ри ји Ју риј (Је жи) остао По-
љак, сред њи Вац лав по стао је Бе ло рус, а нај мла ђи, Та де уш 
– Ли тва нац. При то ме нај мла ђи чак ни је ни знао ли тван ски 
је зик и учио га је по сле об ја вљи ва ња свог ли тван ског иден-
ти те та. У “Эн цы кла пе дыі гі сто рыі Бе ла ру сі” сва тро ји ца се 
јед на ко свр ста ва ју у Бе ло ру се, и за то је за Ју ри ја и Та де у ша 
на пи са но “сма трао се бе По ља ком” и “сма трао се бе Ли тван-
цем”15. У Аустро-Угар ској се от при ли ке та кав став ви део код 
бра ће Шеп тиц ки. Је дан од њих је по стао пољ ски ге не рал, а 
дру ги – укра јин ски уни јат ски ми тро по лит.

То што је бе ло ру ски иден ти тет за ин те ли ген ци ју тог 
вре ме на би ло не што при род но, не тре ба го во ри ти. Раз ја шња-
ва ње узро ка ње го ве по ја ве зах те ва ве ли ко вре ме и при лич но 
озбиљ ну ана ли зу иде ја тог пе ри о да, ко је су се раз ви ја ле не 
са мо на те ри то ри ји Се ве ро за пад не Ру си је, већ и пољ ских зе-
ма ља, Ју го за пад не Ру си је, Аустриј ске Га ли ци је, дру гих те ри-
то ри ја Аустро-Угар ске, па и Евро пе уоп ште. 

Објек тив но ис тра жи ва ње про бле ма оме та ју и стал на по-
зи ва ња на са вре ме не на ци је, ко је су се по ја ви ле из аутох то ног 
ста нов ни штва де ло ва рас пад ну те Ру ске Ца ре ви не. По зи ва ње 
на то да је пра во слав но се ља штво За пад ног кра ја “у са вре ме-
ној тер ми но ло ги ји укра јин ско или бе ло ру ско”16, кон стант но 
под се ћа на то да је про је кат “Бе ло ру си” или “Укра јин ци” из-
вр ша ван. Са да је то чи ње ни ца. Ме ђу тим, до по ли ти ке бе ло-
ру си за ци је у 20-им го ди на ма ХХ ве ка, те шко се мо гло ре ћи 
не што од ре ђе но о про јек ту “Бе ло ру си”. Пре ће би ти да је це ла 
ло ги ка раз вит ка исту па ла про тив по ја ве бе ло ру ског су бјек та. 
Упра во за то су пред став ни ци не мач ких оку па ци о них сна га у 
пе ри о ду Пр вог свет ског ра та ви де ли у бе ло ру ској не им пе ри-
јал ној ели ти са мо “не ко ли ко ар хе о ло га и пи са ца из Виљ на” 

14 Акудовіч В. Нав. дело – Стр. 48-49.
15 Пазднякоў В. Іваноўскія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 3. – 

Мінск, 1996. – Стр. 467.
16 Ливен Д. Навед. дело – Стр. 358.
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и сма тра ли њи хо ве ак тив но сти “ло кал ним по сло ви ма, ко ји 
не ма ју по ли тич ки зна чај”17. Не ки са вре ме ни ис тра жи ва чи та-
ко ђе раз ма тра ју пе ри фер не се па ра ти зме Ру ске Им пе ри је као 
не де ло твор не. “Све до Пр вог свет ског ра та пе ри фер ни на-
ци о на ли зми су но си ли мар ги на лан ка рак тер. њи хов нео че-
ки ва ни три јумф је био иза зван кри зом Цен тра и не мер ном 
по др шком од стра не ре во лу ци о нар них пар ти ја”18, - пи ше ака-
де мик В. А. Ти шков. осим то га, В. А. Ти шков чак не при ме-
ћу је ни шта на ци о на ли стич ко у тој ак тив но сти, ко ју су сви 
на ви кли да на зи ва ју на ци о нал ним по кре том. “`Национални 
покретѝ  у ца ре ви ни Ро ма но вих су би ли мар ги нал на фор ма 
кул тур них и со ци јал но-по ли тич ких ма ни фе ста ци ја, крај ње 
рет ко уви је них у ре то ри ку на ци о на ли зма, и тим ви ше у ње-
го ву се па ра ти стич ку фор му”, твр ди он, очи глед но же ле ћи да 
под ву че ет но граф ско-кул ту ро ло шки ка рак тер те ак тив но сти 
као ми ни мум у пр вим вре ме ни ма.19 Са мо у Пољ ској и Фин-
ској су на ци о нал ни по кре ти од го ва ра ли свом на зи ву20. 

Упра во због то га по ку шај из гра ђи ва ња не им пе ри јал-
не ели те од бе ло ру ске по лу се па ра ти стич ке ин те ли ген ци је 
је нај пре био уто пиј ски. За по сто ја ње ја ке ан ти им пе ри јал-
не ели те бе ло ру ског обра сца ни су би ли за ин те ре со ва не ни 
ру ске вла сти и њи хо ви ло кал ни по бор ни ци, ни По ља ци ко ји 
су ак тив но во ди ли про па ган ду у ре ги о ну. Ни јед на ни дру-
га стра на ни су же ле ле ства ра ње но ве сна ге у ре ги о ну пу тем 
сти ца ња ал тер на тив ног иден ти те та. Бе ло ру ски про је кат се 
екс пло а ти сао у пр вом ре ду као по гра нич ни. По ља ци су на-
ме ра ва ли да по др жа ва ју бе ло ру ски ути цај са мо та мо где због 
не ких раз ло га пољ ски ути цај ни је мо гао да сто ји на су прот 
ру ском. Та мо где је пољ ски ути цај успе шно од ло кал ног ста-
нов ни штва ство рио По ља ке, ни је дан дру ги ути цај ни је мо гао 
да по сто ји21. Пољ ски на ци о на ли сти  још кра јем ХIХ ве ка су 

17 Багдановіч А.Г. Ідэя дзяржаўнасці ў грамадска-палітычнай думцы Беларусі 
(1914 – сакавік 1917 г.) // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя у 
Рэспубліцы Беларусь: Новыя канцэпцыі і падыходы. У 2 ч. Ч. 2. Сусветная 
гісторыя / Навук. рэд. У.С. Кошалеў. – Мінск, 1995. – Стр. 138.

18 Тишков В.А. Навед. дело – Стр. 38.
19 Исто, стр. 34.
20 Тишков В.А. Российский народ и национальная идентичность // Профиль. 

2008. № 24 (579). 23 июня. / Режим доступа: http://www.profil.orc.ru/
numbers/?=615.

21 Наша ніва. Першая беларуская газэта з рысункамі. [Факсімільнае выданне]. 
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од лу чи ли да по др жа ва ју сву ан ти ру ску ак тив ност у ре ги о-
ну22. На тај на чин бе ло ру ска не им пе ри јал на ели та је би ла од 
стра не пољ ских на ци о на ли ста раз ма тра на са мо као ин стру-
мент ан ти ру ског ути ца ја. Из тог раз ло га су ло кал не на ци о-
на ли зме по др жа ва ли стра ни про тив ни ци ца ре ви не. “Ка да 
го во ри мо о мно го број ним су бјек ти ма у уза јам ном де ло ва њу 
на пе ри фе ри ји Ру ске Им пе ри је, ми, сва ка ко, тре ба да има мо 
у ви ду оне сна ге ко је су се на ла зи ле из ван гра ни ца ца ре ви-
не”23, - пи ше А. И. Ми лер, не на во де ћи кон крет не сна ге из ван 
ца ре ви не. Очи глед на ве за укра јин ског, бе ло ру ског и ли тван-
ског на ци о на ли зма “с пољ ским на ци о нал-ра ди ка ли ма и њи-
хо во под стре ки ва ње од стра не Аустри је ... ја ча ли су по и ма ње 
кул тур но-про све ти тељ ске де лат но сти њи хо вих во ђа као по-
ли тич ки по зив”, ко ји је за со бом мо гао по ву ћи “по зи тив ну 
по ли тич ку се па ра ци ју”, већ кон крет ни је твр ди С. И. Ка спе, 
ука зу ју ћи на стра не за ин те ре со ва не за ши ре ње на ци о на ли-
за ма.24 Што се ти че бе ло ру ског на ци о на ли зма, за ње га су у 
не им пе ри јал ном, ан ти ру ском дис кур су би ли за ин те ре со ва ни 
осим По ља ка и Ја пан ци 1904 - 1905. го ди не25, а за тим стра не 
трој ног са ве за, од но сно, Не мач ка.26

За објек тив но по сма тра ње да тог пи та ња про бле ме ства-
ра и “на ци о нал ни по нос”. Чим се по ја ви иде ја на ци је, од мах 
се по чи ње с тра же њем оправ да ња ње ног по сто ја ња, тј. би ра ју 
се чи ње ни це ко је чи не ло гич ку за сно ва ност по сто ја не ба зе, 
ко ја је и тре ба ла ло гич но да до ве де до по ја ве на ци је. Сит не 
чи ње ни це и по ја ве ко је прак тич но ни шта не озна ча ва ју по-
ста ју глав ни прав ци ра да ин те лек ту а ла ца, они се под вла че 
на све на чи не, на кра ју кра је ва, пре кри ва ју ћи огром ну ма су 

– Б.м., б.г. – Вып. 3.: 1910 г. – Стр. 457.
22 Мiрановiч Я. Найноўшая гiсторыя Беларусi. – СПб., 2003. – Стр. 17.
23 Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии 

исторического исследования. М., 2006. – Стр. 32
24 Каспэ С.И. Империя и модернизация: Общая модель и российская 

специфика. М., 2001. – Стр. 152.
25 Павлов Д.Б., Петров С.А. Японские деньги и русская революция / Тайны 

русско-японской войны. – М., 1993. – Стр. 80
26 Детаљније о белоруском национализму у периоду  Првог светског рата 

в.: Гронский А.Д. Белорусские националисты и Первая мировая война // 
Проблемы войны и мира в эпоху нового и новейшего времени (к 200-летию 
подписания Тильзитского договора): Материалы международной научной 
конференции. С.-Петербург, декабрь 2007 г. – СПб., 2008. – Стр. 251-256.
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фак ту ре ко ја са мим сво јим по сто ја њем про ти ву ре чи ло ги ци 
ле ги тим но сти но ве на ци је. Као ре зул тат код по тро ша ча но-
вих ту ма че ња по ја вљу је се фе но мен при нуд не асо ци ја ци је, 
ка да се ва жним сма тра од ре ђе на гру па сим бо ла ко ји има ју 
строг иде о ло шки по сто јан смер. Низ тих сим бо ла се ви ше 
не мо же ин тер пре ти ра ти дру га чи је не го кроз при зму иде о-
ло ги је. Сим бол се тре нут но асо ци ра с по треб ним за кључ ком, 
по што ал тер на ти ва раз ра ђе ног си сте ма по гле да не ма. Оста ли 
сим бо ли, ко ји под вла че су бјек тив ност раз вит ка не ког про це-
са или се јед но став но уоп ште не раз ма тра ју, или се об ја ве 
као ма ло зна чај ни, или се иде о ло шки оформ љу ју у “сво је” 
сим бо ле27. Као узрок то га што бе ло ру ска на ци ја да нас по сто-

27 Поводом значајних или безначајних појава у историји , које се тичу формирања 
нација у Руској Царевини, добро је закључио В.А. Тишков: «…после стицања 
сопствене државности, њихови [пољски, белоруски, украјински и др. – А.Г.] 
историјски наративи, или такозване националне историје, на неки су начин 
искључили Русију из заједничке прошлости … за заједничку историју 
у саставу руске државе Финци и Пољаци, а сада Украјинци и Белоруси 
знају само зато што је то био период царске власти и борбе за национално 
ослобођење. Нажалост, у том новом пројекту за изучавање «провинција» 
[реч је о књизи «Западные окраины Российской империи». – А.Г.], изгледа, 
«национални покрети» остају у центру интересовања и излагања. А они, који 
су били за целовиту Русију и  предност давали централизованој варијанти 
и чак били у служби централних власти и других руских институција (од 
културе до армије), они су се опет нашли ван простора историје … Данашњи 
истроичари као да окрећу у прошлост оне категорије становништва и 
групне коалиције које су им познате данас, мислећи да је управо тако увек 
било. То јест, да су увек постојали Руси, Пољаци, Украјинци  и Белоруси. 
У ствари, иза тих … форми идентификације тадашњих Руса су стајали и 
стално се мењали разноврсне  супстанције». // Валерий Тишков. Лични сајт. 
/ Режим доступа: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/predstavly.
html. У Белорусији , «руске» форме белоруског идентитета сматрају да их 
не треба изучавати, или подвргавају оштрој критици као русификаторске.  
Познати су случајеви  када су белоруска издања отказивала с различитим 
објашњењем, штампање чланака који су посвећени датом проблему, ако ти 
чланци нису критиковали руску политику. Тачније, један од мојих чланака, 
посвећених проблему белоруске националне хероике почетком ХХ века 
такође је изазвао сличну реакцију због “приличне дискутабилности”, како ме 
је обавестио оргкомитет конференције «Белоруссия и соседи: исторические 
пути, взаимодействие и взаимовлияние», која се одржавала у јесен 2008.  
г. у Гомељском државном  универзитету. Штавише, у Јужном федералном 
универзитету (Русија) тај исти чланак  није изазвао такву  реакцију и био 
је штампан. (в.: Гронский А.Д. Попытка конструирования белорусской 
национальной героики в начале ХХ в. К вопросу становления белорусского 
национализма // Современные политические процессы на Украине. Под 
редакцијом И. П. Добаева, Э. А. Попова. Ростов-на-Дону, Издательство СКНЦ 
ВШ ЮФУ. 2009. С. 48-57.). Такође се с њим може упознати путем Интернета 
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ји, у од но су на про шлост, ја вља се при нуд на асо ци ја ци ја ко ја 
на во ди да се до га ђа ји про шло сти ин тер пре ти ра ју са мо јед но-
знач но, по ла зе ћи од да на шњег по сто ја ња од ре ђе них ре а ли ја. 
Ис по ста вља се да се ре ал ност ко ја је ор га ни зо ва на по прин-
ци пу “ов де и са да” пре но си на “та мо и та да”. У су шти ни, де-
ша ва се су жа ва ње ис тра жи вач ке све сти ко је оста вља из ван 
гра ни ца на уч ног ин те ре со ва ња све оно што се ло гич ки не 
укла па у по твр ђи ва ње са вре ме них ре а ли ја и, шта ви ше, све 
оно што им про ти ву ре чи.

На тај на чин, ако се ана ли зи ра ју за јед нич ке цр те, ка-
рак те ри стич не за бе ло ру ску не им пе ри јал ну ели ту, он да се, 
очи глед но, мо гу из дво ји ти сле де ће:

- Кул тур но аут сај дер ство, по ве за но с ам би ци ја ма. 
Пред став ни ци бе ло ру ске не им пе ри јал не ели те на шли су се 
по стра ни гра ђе у “ви со ким” иден ти те ти ма: ру ском или пољ-
ском. Оста ју ћи за те иден ти те те аут сај де ри, на ци о на ли сти ма 
је би ло по треб но да ство ре нов су ве рен иден ти тет у ко ме мо-
гу да се за у зму нај ви ше по зи ци је.

- Мар ги нал ност. По гле ди ко је је пред ла га ла не им пе ри-
јал на ели та, ап со лут но ни су по др жа ва ни од стра не ма се. Њих 
јед но став но ни су при ме ћи ва ли. По ку шај да се по ка же ин те-
ре со ва ње бе ло ру ског се ља штва за бе ло ру ски на ци о на ли зам 
би ла је обич на са мо ре кла ма. Још јед но об ја шње ње уве ре но-
сти ли де ра бе ло ру ског на ци о на ли зма у ма сов ну по др шку њи-
хо вих иде ја мо же да се ту ма чи огра ни че ним кру гом ак тив ног 
оп ште ња бе ло ру ске не им пе ри јал не ели те. Вр те ћи се у кру гу 
сво јих по кло ни ка, мо гла се фор ми ра ти пред ста ва о ма сов ној 
по др шци сво јих иде ја, не раз ми шља ју ћи да са ми по кло ни ци 
пред ста вља ју мар ги нал ну гру пу у ре ги о ну.

- На ме та ње ни жег ста ту са за сво је по кло ни ке. Не им пе-
ри јал на ели та је пред ла га ла са мо ал тер на тив ну иден ти фи ка-
ци ју, али и пре лаз из ста ња де ла ти ту лар не на ци је у на ци о-
нал ну ма њи ну. Ра ди учвр шћи ва ња тог ста ту са нео п ход но је 
би ло на ме та ње ком плек са жр тве и ли ка не при ја те ља.

(в.: Гронский А.Д. Попытка конструирования белорусской национальной 
героики в начале ХХ в. К вопросу становления белорусского национализма 
// Информационно-политический портал Геополитика. / http://geopolitica.ru/
Articles/515/). Без икаквих претензија поводом «приличне дискутабилности»  
мало скраћена верзија тог чланка је била узета за штампање на историјском 
факултету С-Петербуршког универзитета. Редактор је само појаснио систем 
формирања научног апарата.
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- Од су ство ви со ког ху ма ни стич ког обра зо ва ња. За ва-
ри јан ту за сни ва ња но вог иден ти те та ко ја се мо же бо ље до ка-
за ти нео п ход на су би ла на уч на ис тра жи ва ња, ко ја су сна гом 
на уч но сти да ва ла зна чај ни ји улог.

- Осло нац на про тив ни ке за обез бе ђи ва ње соп стве не 
жи во то твор но сти. Бе ло ру ски на ци о на ли зам ни је мо гао екс-
пло а ти са ти ре сур се бе ло ру ског на ро да, ко ји ни је био за ин-
те ре со ван за пе ри пе ти је “бе ло ру ског на ци о нал ног пре по ро-
да”. Ло кал не ари сто кра те (кне ги ња М. Рад зи вил и спа хи ја 
А. Скир мунт) ни су мо гли да пру же по треб ну фи нан сиј ску 
по моћ. За то је бе ло ру ски на ци о на ли зам био при ну ђен да са-
ра ђу је с ан ти им пе ри јал ним сна га ма у ре ги о ну и ван ње го вих 
гра ни ца, по себ но у кри зним вре ме ни ма (с Ја пан ци ма 1904-
1905. го ди не, с Нем ци ма у пе ри о ду Пр вог свет ског ра та, а с 
По ља ци ма, уоп ште кон стант но).

- Пру су ство мно го ја чих кон ку рент ских ели та у ре ги о-
ну, ко је су пред ста вља ле цар ске ре ги о нал не ели те (За пад но-
ру си) или већ по сто је ће ан ти им пе ри јал не, али су ра ни је би ле 
др жав не (По ља ци).

Бив ша не им пе ри јал на бе ло ру ска ели та као на ци о нал на 
се фор ми ра ла тек у пе ри о ду со вјет ске вла сти. По што су се 
про им пе ри јал на рас по ло же ња у Со вјет ском Са ве зу ауто мат-
ски сма тра ла сум њи вим, у Бе ло ру си ји је Мо сква би ла при-
ну ђе на да се осла ња на пред став ни ке бив ше не им пе ри јал не 
ели те, ко ји су на тај на чин до би ли до ступ к вла сти, ути цај и 
ад ми ни стра тив не ре сур се.

Превод са руског:
МирјанаДраговић
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BYELORUSSIANINTELLECTUALSFROM
THEBEGINNINGOFTWENTIETHCENTURY

ASANONIMPERIALELITE

Summary

EarlyByelorussiannationalism startedasaphenomenon
thatdidnotrelyuponmassivesupportofthecommunitywhich
wassupposedtobecomeByelorussianone.Firstlytherewascre
atedanationalistByelorussianelite,whichlaterstartedtocon
structByelorussianpeople.However,creationof“theneeded”
peopleturnedouttobeimpossibleone,asthepeopleconsidered
themselvestobeRussians.ItwasonlytheSovietgovernmentwith
itsnationalistpoliticsthatgaveopportunityfordevelopmentand
stabilization of Byelorussian nationalism, attaching to the citi
zensaByelorussianidentity.
KeyWords: Byelorussian nationalism, national identitity, non

imperialelite,forminganation,politics
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УЗРО ЦИ ПА ДА СТРА НИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА У РУ СКОЈ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈИ

Ре зи ме

У по чет ном пе ри о ду тран зи ци је ру ске при вре де при лив 
стра них ин ве сти ци ја био је не до во љан, ди рект не ин ве сти
ци је у при вре ду су чи ни ле њи хов ма њи део, (а и он је био кон
цен три сан у си ро вин ске и из во зне гра не) док су нај ве ћи део 
пред ста вља ли кре ди ти, број ин ве сти то ра је био ве о ма ма
ли, због че га су им зах те ви би ли из у зет но ве ли ки. По сле ви
ше од де це ни је хро нич ног не до стат ка стра них ин ве сти ци ја, 
по чет ком 2000тих го ди на стра ни ка пи тал у Ру си ји по чи ње 
зна чај но да се уве ћа ва, да би у 2007. до сти гао ре корд не раз
ме ре. Ру си ја је ових го ди на би ла при са мом свет ском вр ху по 
при ли ву стра них ди рект них ин ве сти ци ја. Већ 2009. го ди не 
усле дио је пра ви ко лапс. Стра не ин ве сти ци је у Ру си ји су за 
го ди ну да на пре по ло вље не. 

Текст „Узро ци па да стра них ин ве сти ци ја у Ру ској Фе
де ра ци ји“ ис тра жу је мо гу ће узро ке овог на глог гу бит ка ин
те ре со ва ња стра них ин ве сти то ра за ру ско тр жи ште. За 
пад ин ве сти ци ја од 48% у Ру си ји за са мо не ко ли ко ме се ци 
те шко мо же да бу де од го во ран би ло ко ји по је ди нач ни фак
тор. За то су у ана ли зу укљу че ни сви по тен ци јал ни узроч ни ци 
ових круп них про ме на. Ана ли зи ра ју се по ре кло и струк ту ра 
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стра них ин ве сти ци ја, ути цај Свет ске фи нан сиј ске кри зе, 
ис тра жу ју се евен ту ал не про ме не ин ве сти ци о не кли ме и по
себ но про ме не у за кон ској ре гу ла ти ви у овој обла сти, с об зи
ром да је но ви за кон о стра ном ка пи та лу усво јен не по сред но 
пре то га и да је иза звао бур не ре ак ци је нај ва жни јих свет
ских ин ве сти то ра. 
Кључ не ре чи:стра не ин ве сти ци је, стра ни ка пи тал, за кон о 

стра ним ин ве сти ци ја ма, Ру ска Фе де ра ци ја

Увод

Ру ска при вре да је из у зет но при влач на за стра не ин ве-
сти то ре због огром ног тр жи шта, ис пла ти во сти уло же них ин-
ве сти ци ја и бо га тих при род них ре сур са, ма да је не по сто ја ње 
пре ци зних за кон ских ре гу ла ти ва ду го од би ја ло мно ге по тен-
ци јал не ула га че. У пе ри о ду тран зи ци је при вре де од цен трал-
но-план ске ка тр жи шној, Ру си ја је би ла пре ви ше сла ба да би 
одр жа ла и по сто је ћи еко ном ски ни во, а фи нан си ра ње да љег 
ра ста и раз во ја из соп стве них сред ста ва би ло је прак тич но 
не мо гу ће. У пр вој де це ни ји тран зи ци је, је дан од нај ва жни јих 
усло ва за пре ва зи ла же ње еко ном ске кри зе, за об на вља ње и 
раз вој при вре де, би ле су обим не стра не ин ве сти ци је. У по-
чет ном пе ри о ду по отва ра њу при вре де, стра ни ин ве сти то ри, 
још увек не си гур ни у но во на ста ле тр жи шне усло ве, ни су се 
ла ко од лу чи ва ли за пла си ра ње свог ка пи та ла на ове про сто-
ре. При лив стра них ин ве сти ци ја у при вре ду био је не до во-
љан, огра ни чен на узак круг стра них ин ве сти то ра и кон цен-
три сан у си ро вин ске и из во зне гра не. 

У по след њој де це ни ји Ру си ја бе ле жи из у зе тан при-
вред ни раст, та ко да, иако су јој стра не ин ве сти ци је и да ље 
по треб не, оне ви ше ни су пи та ње оп стан ка. Ве ли ки део ин-
ве сти ци ја у при вре ду обез бе ђу је из соп стве них при хо да. У 
по след ње 2-3 го ди не, Ру си ја се на шла у по зи ци ји да по ста вља 
усло ве и на ме ће сво је ин те ре се. Но во на ста лу по зи ци ју нај-
бо ље од ра жа ва Пу ти но ва из ја ва, да та по пот пи си ва њу но вог 
за ко на о Стра ним ин ве сти ци ја ма, да Ру си ја мо ра да де фи-
ни ше и шти ти сво је на ци о нал не ин те ре се, од ко јих је по себ-
но под ву као не за ви сност и без бед ност Ру си је. На и ме, ру ски 
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пред сед ник Вла ди мир Пу тин је по след њег да на на по ло жа ју 
ше фа др жа ве, пот пи сао за кон ко ји огра ни ча ва уче шће стра-
них ин ве сти то ра у не ко ли ко де се ти на при вред них гра на, ме-
ђу ко ји ма су и ве о ма уно сни сек то ри наф те и га са. За мно ге 
за пад не ин ве сти то ре, др жа ве и ком па ни је, ово је био аларм 
за уз бу ну. До но ше ње ре стрик тив ног За ко на о стра ним ин ве-
сти ци ја ма1 про ту ма чи ле су као за тва ра ње ру ске еко но ми је. 
Не по сред но по ње го вом усва ја њу, већ 2008, обим стра них ин-
ве сти ци ја у ру ску при вре ду, по сле из у зет ног ра ста, по чи ње 
да опа да, а 2009. го ди не до жи вља ва пра ви ко лапс. Да ли је и 
у ко јој ме ри ово по сле ди ца но вог За ко на о стра ним ин ве сти-
ци ја ма?

У да љем тек сту би ће ана ли зи ра не од ред бе но вог За ко-
на, про ме не ко је до но си у од но су на прет ход ни за кон из 1999, 
као и евен ту ал не до са да шње по сле ди це. Пре то га је нео п ход-
но на пра ви ти пре сек оп штих обе леж ја стра них ин ве сти ци ја 
у Ру си ји, њи хо вог по ре кла и ин ве сти ци о не кли ме. Је дан од 
раз ло га за то је што су се број ни глав ни по ка за те љи дра стич-
но про ме ни ли у по след њих не ко ли ко го ди на. Дру ги је по тре-
ба да се ис пи та и ути цај оста лих фак то ра на кре та ња стра-
ног ка пи та ла у Ру си ји, због прет по став ке да са ма за кон ска 
ре гу ла ти ва не мо же би ти је ди ни фак тор на глог па да оби ма 
ин ве сти ци ја. 

1. Основ на обе леж ја стра них ин ве сти ци ја у 
ру ску еко но ми ју

Ру си ја је 1991. го ди не за по че ла тран зи ци ју од цен тра-
ли зо ва не ко манд не еко но ми је ка тр жи шној при вре ди. Као у 
ве ћи ни слу ча је ва, про цес ру ске тран зи ци је је пра ћен је стр-
мо гла вим па дом при вре де у свим ње ним аспек ти ма.2 Ру ска 
еко но ми ја је у по след њој де це ни ји XX ве ка то ну ла у си ро ма-
штво и ко руп ци ју, а кри ми нал је по чео убр за но да се ши ри. 
Из вр ше на је бр за и ма сов на при ва ти за ци ја др жав них пред-
у зе ћа, а у том про це су се, слич но ве ћи ни др жа ва Ис точ ног 
бло ка, обо га ти ла не ко ли ци на по је ди на ца. Ство ре на је но ва 

1 Закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации, No 57-ФЗ, 29. 
април 2008, објављен 7. маја 2008.

2 Динамика реального объема элементов использованного ВВП, Росстат, 
www.gks.ru, 22.11.2009.
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фи нан сиј ска оли гар хи ја, тач ни је би знис ма фи ја. При ва ти зо-
ва на пред у зе ћа су про да та по из у зет но ни ским це на ма. 

У овом пе ри о ду Ру ској Фе де ра ци ји је био нео п хо дан 
при лив стра ног ка пи та ла као на чин за из ла зак из све оп ште 
еко ном ске кри зе. По ло жај Ру ске Фе де ра ци је као од ре ди шта 
ино стра ног ка пи та ла, у пр вим тран зи ци о ним го ди на ма био 
је ве о ма не по во љан и ни је од го ва рао ру ским по тен ци ја ли ма. 
При лив стра них ин ве сти ци ја у при вре ду био је не до во љан, 
огра ни чен на узак круг стра них ин ве сти то ра и кон цен три-
сан у си ро вин ске и из во зне гра не. За не до ста так ин ве сти ци ја 
у ве ли кој ме ри је би ла за слу жна и не по вољ на ин ве сти ци о-
на кли ма у Ру си ји у пр вој тран зи ци о ној де це ни ји. Ско ро сви 
еле мен ти ко ји чи не ин ве сти ци о ну кли му би ли су не по вољ ни: 
успе шност при вре де, про це ду ре за до би ја ње до зво ла, за кон-
ска ре гу ла ти ва. При вре да је би ла у ду бо кој и све оп штој кри-
зи, по сло ва ње у том пе ри о ду је за стра не ин ве сти то ре би ло 
ве о ма сло же но, а за кон ска ре гу ла ти ва у овој обла сти је би ла 
не а де кват на, не пре ци зна и укљу чи ва ла је број не су бјек те не-
ја сних над ле жно сти. По ред не по вољ не ин ве сти ци о не кли ме, 
не ста бил ност у по ли тич кој и еко ном ској сфе ри до ве ла је до 
од ли ва ка пи та ла из Ру си је, ко ји је пре ма оце на ма струч ња ка, 
из но сио 250 до 500 ми ли јар ди до ла ра. По вра так овог ка пи та-
ла мо же да пред ста вља ва жан из вор фи нан сиј ских сред ста ва 
за ин ве сти ци је.

Иако је ру ска при вре да за по че ла про цес ди вер зи фи ка-
ци је, а еко ном ске ин сти ту ци је про цес ре фор ми, ру ска при-
вре да и бу џет би ли су ве о ма су за ви сни од сек то ра енер ге ти-
ке. До да нас је овај сек тор остао глав на ме та стра них ин ве-
сти то ра. Оста ли сек то ри ко ји до би ја ју стра не ин ве сти ци је су 
тран спорт, не крет ни не, услу ге, бан кар ство и тр го ви на, али 
је обим ових сред ста ва да ле ко ма њи. Ка ко су ру ској при вре-
ди по треб не обим не до дат не ин ве сти ци је у за ста ре лу ин фра-
струк ту ру мно гих при вред них гра на из ван енер ге ти ке, вла да 
је сма тра ла да их мо же обез бе ди ти та ко што ће огра ни чи ти 
стра не ин ве сти ци је у стра те шке сек то ре. Ра чу на ло се на из-
ве сно „пре ли ва ње“ ових сред ста ва у дру ге сек то ре. Иако је 
др жа ва ве ро ват но и ра ни је би ла све сна ове мо гућ но сти, ру-
ска при вре да је у прет ход ном пе ри о ду би ла то ли ко сла ба, да 
су јој би ла нео п ход на сва сред ства до ко јих је мо гла да до ђе, 
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та ко да ни је би ла у по зи ци ји да их огра ни ча ва на би ло ко ји 
на чин. 

По чет ком пр ве де це ни је 21. ве ка, ин ве сти ци о ни по ло жај 
Ру си је се дра стич но про ме нио. По след њих го ди на стра не ин-
ве сти ци је у ру ску еко но ми ју чи не 18-20% бру то на ци о нал ног 
до хот ка3. Пре ма по да ци ма Фе де рал не др жав не ста ти стич ке 
слу жбе – Ро стат4, 2000. го ди не укуп не стра не ин ве сти ци је 
су се тро стру ко уве ћа ле у од но су на 1990-те, док су се стра не 
ди рект не ин ве сти ци је ду пли ра ле. На и ме, до ми нан тан об лик 
ин ве сти ци о ног ка пи та ла у Ру ској Фе де ра ци ји су кре ди ти ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, тр го вин ски кре ди ти и бан кар ски 
уло зи, а ма ње ди рект не ин ве сти ци је. Тренд ве о ма бр зог ра-
ста при ли ва стра ног ка пи та ла на ста вио се до 2007. го ди не, 
ка да су ин ве сти ци је у ру ску при вре ду до сти гле свој ре корд5. 

Та бе ла 1. При лив стра ног ка пи та ла у Ру ску Фе де ра ци ју  
(у мил. УСД)

1995.  2000.  2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.
Укуп. ин ве-

сти ци је 2983 10958 19780 29699 40509 53651 55100 120941 103769

- ди рект не 2020 4429 4002 6781 9420 13072 14590 27797 27027
- порт фо лио 39 145 472 401 333 453 510 4194 1415

- оста ле 924 6384 15306 22517 30756 40126 40000 88950 75327

Рус сиа ин фи гу рес – 2009, Рос стат

Ру си ја је у 2007. го ди ни би ла при са мом свет ском вр-
ху по при ли ву стра них ди рект них ин ве сти ци ја. W  Ниједна 
о д 15 светск их  во дећих  нац ионал ни х п ри вреда није  у  но вије 
в реме оствари ла  о вак ве рез ул тате.6 S ome  У Руси ји  ј е из 
 иностран ства токо м  20 07. и нвестиран о  ок о 120 м илијард и 
д олара, од чега су 2 8  милијарди директне инвестиције. Овај 
досадашњи рекорд свих новонасталих тржишних привреда 
представљао је велику психолошку прекретницу за стране 

3 Привредна комора Србије, Приватизација у Русији – обим страних 
инвестиција у руску економију, www.ino.komora.net/Tržišta/Azija

4 Rosstat, Federal State Statistics Service, доступно нa www.gks.ru/wps/
portal/!ut/p/.cmd/cs, 23.11.2009.

5 Rosstat, Federal State Statistics Service, доступно нa www.gks.ru/wps/
portal/!ut/p/.cmd/cs, 23.11.2009.

6  UNCTAD World Investment Report 2008, United Nations, New York and Geneva 
2008, pp 72-75
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инвеститоре у руску привреду. Додатна предност је што је 
ећина ових инвестиција уложено у дугорочне пројекте. Ово 
повећање инвестиција у реалном сектору руске економије 
било је један од догађаја који су обележили светску привреду 
2007. и 2008. године. 

Ме ђу тим, у 2008. го ди ни укуп не стра не ин ве сти ци је у 
Ру си ји се сма њу ју за 14.2%, тј. на 103.769 ми ли јар ди до ла-
ра, а стра не ди рект не ин ве сти ци је на 27 ми ли јар ди. Пре ма 
са оп ште њу зва нич не ста ти стич ке слу жбе Ру си је - Ро стат,7 у 
пр вих 6 ме се ци 2009. го ди не, Ру си ја бе ле жи да љи пад. Стра-
не ди рект не ин ве сти ци је (СДИ) су из но си ле око 6 ми ли јар ди 
до ла ра, што је пад од ре корд них 43% у од но су на исти пе ри од 
у 2008. го ди ни. У пр ва три квар та ла 2009. (ја ну ар-сеп тем бар) 
обим СДИ био је 9,98 ми ли јар ди до ла ра, што је пад од чи та-
вих 48 % у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не.  

Гра фи кон 1. Струк ту ра стра них ин ве сти ци ја у Ру си ји  
(у млрд $)

Не по вољ ни аспек ти за Ру си ју су што се СДИ још увек 
усме ра ва ју пр вен стве но у енер ге ти ку, али су са да за сту пље-
ни и пре храм бе на ин ду стри ја, цр на и обо је на ме та лур ги ја и 
дрв на ин ду стри ја. Те ри то ри јал на рас по ре ђе ност стра них ин-
ве сти ци ја ре ла тив но је уска, а ино стра ни ка пи тал усме рен је 
у ре ги о не ко ји има ју из ра зи ту „гран ску„ опре де ље ност.

7 Rosstat, Federal State Statistics Service, доступно на: www.gks.ru/wps/
portal/!ut/p/.cmd/cs, 23.11.2009.
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2. По ре кло стра них ин ве сти ци ја у Ру си ји

Јед но од ин те ре сант них пи та ња ве за но за стра ни ка пи-
тал у Ру си ји је - ко ли ко је он за пра во „стра ни“. Пре ма Рос ста-
ту, нај ве ћи ин ве сти то ри у ру ску при вре ду у по след њих 5 го-
ди на су Ки пар, Хо лан ди ја, Ве ли ка Бри та ни ја и Лук сем бург. 
Де ви чан ска остр ва, су та ко ђе ме ђу ве ћим ин ве сти то ри ма. 
За ни мљи во је да су, упр кос сло же ним по ли тич ким од но си-
ма Ру си је са Ве ли ком Бри та ни јом, Бри тан ци во де ћи стра ни 
ин ве сти то ри у Ру си ји у 2007.

Та бе ла 2. По ре кло стра них ин ве сти ци ја у Ру си ју (у %)
Зе мље 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ки пар 14 14 10 18 14 19.1

Ве ли ка Бри та ни ја 16 17 16 13 24 14.4
Хо лан ди ја 6 13 17 12 20 14.0
Не мач ка 15 4 6 9 4 10.3

Лук сем бург 8 21 26 11 9 6.8
Фран цу ска 13 6 3 6 5 5.9

Де ви чан ска остр ва 5 2 2 4 2 3.4
Швај цар ска 4 4 4 4 9 2.9

САД 4 5 3 3 2 2.7
Рос стат8

Те шко је пре ци зно утвр ди ти, али је очи глед но да у 
стра ним ин ве сти ци ја ма зна ча јан део чи ни ру ски ка пи тал ко-
ји се вра ћа у зе мљу пре ко тзв. „по ре ских ра је ва“ (Ки пар, Лук-
сем бург, Де ви чан ска остр ва). Ки пар и Лук сем бург су то ком 
ру ских тран зи ци о них го ди на би ле глав на од ре ди шта за са-
кри ва ње ру ског ка пи та ла ко ји се ма сов но од ли вао из зе мље у 
овом пе ри о ду. Не ра ди се са мо о нов цу од кри ми на ла, већ још 
пре о нов цу, спо ме ну том у пр вом де лу, ко ји је ру ска оли гар-
хи ја сте кла ра зним ма ни пу ла ци ја ма у то ку про це са при ва ти-
за ци је и из не ла из зе мље због не ста бил них при ли ка. Пр во, 
на тај на чин се из бе га ва ру ски по рез ко ји је ве ћи не го у на ве-
де ним др жа ва ма, дру го, ка да се вра ћа у зе мљу као „стра ни„ 
ка пи тал, исти но вац је осло бо ђен не ких ру ских по ре за ко ји се 
при ме њу ју на до ма ће ин ве сти то ре. Вр ло је ве ро ват но да је тај 
ка пи тал по чео да се вра ћа у зе мљу због ве ли ког про фи та ко-

8 Rosstat, Federal State Statistics Service, доступно на: www.gks.ru/wps/
portal/!ut/p/.cmd/cs, 23.11.2009.
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ји по чи ње да до но си у но ви јем пе ри о ду ка да ру ска при вре да 
до жи вља ва пра ви про цват. Ако се ра ди о том нов цу, он ће се 
вра ти ти у зе мљу у крат ком ро ку, а за тим се мо же оче ки ва ти 
на гло сма ње ње укуп них стра них ин ве сти ци ја... или је упра-
во до то га и до шло. 

Та бе ла 3. По ре кло стра них ин ве сти ци ја у  
Ру си ју 2008. го ди не (у $)

    Мил. УСД
Ки пар 19857

Ве ли ка Бри та ни ја 14940
Хо лан ди ја 14542
Не мач ка 10715

Лук сем бург 7073
Фран цу ска 6157

Де ви чан ска остр ва 3529
Швај цар ска 3062

Ир ска 2903
САД 2773

Укуп не ин ве сти ци је 103769

Ка ко се ви ди из по да та ка (та бе ла 2.) Лук сем бург је то-
ком 2004. и 2005. го ди не био нај ве ћи ин ве сти тор, са чи та вих 
21-26% про це на та укуп них ин ве сти ци ја у Ру си ји, а он да је тај 
про це нат на гло сма њен на око 7%. Што се Хо лан ди је ти че, 
ве ро ват но је ве ли ки део ин ве сти ци ја из ове зе мље за пра во 
но вац Га зпро ма, чи ја се нај ве ћа фи ли ја ла на ла зи у овој зе-
мљи.   

3. Гран ска струк ту ра стра них ин ве сти ци ја
Струк ту ра ин ве сти ци ја и про из вод ње ин тен зив но се 

ме ња у ко рист ин фор ма ци о ног и ви со ко тех но ло шког про из-
вод ног сек то ра. Ин фор ма ци о не тех но ло ги је и про из вод ња 
ро бе ши ро ке по тро шње су, из ван енер ге ти ке, нај ин те ре сант-
ни је де лат но сти за стра не ин ве сти то ре. По себ но ин те ре сан-
тан по ста је и сек тор ну кле ар не енер ги је. Још је дан од пра-
ва ца по ве ћа ња стра них ин ве сти ци ја је про из вод ња ле те ли ца 
(по сто ји ре ла тив но раз ви је на са рад ња из ме ђу Бо ин га и раз-
ли чи тих ру ских ком па ни ја из овог сек то ра). Пред ви ђе но је да 
се ови при хо ди усме ра ва ју на фи нан си ра ње нај ва жни јих на-
ци о нал них про је ка та и стра те ги ја раз во ја основ них сек то ра 
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при вре де – со ци јал не сфе ре, тран спорт не ин фра струк ту ре, 
ис тра жи ва ња ко смо са, по љо при вре де и др.

Пре ма про це ни При вред не ко мо ре Ср би је,9 при ме ри 
успе шних стра них ин ве сти ци ја у сек то ре ру ске еко но ми је 
из ван енер ге ти ке су:

- У  ауто ин ду стри ји: BMW, TOYOTA, RE NA ULT
- У пре храм бе ној ин ду стри ји: DA NO NE, NE STLE, 

CAD BURY
- У елек трон ској ин ду стри ји: SI E MENS, HEW LE ET-

PAC KARD, ME RI O NI
- У про из вод њи бо ја и ла ко ва: TIK KU RI LA
- У про из вод њи гра ђе вин ског ма те ри ја ла: KNA UF 
- У обла сти бан кар ства: CI TI BANK, SO CI E TE GE-

NE RA LE, ERNST&YOUNG
Да нас су на ру ском тр жи шту при сут не фир ме из це-

лог све та. У Мо скви, ко ја је еко ном ски и ге о по ли тич ки цен-
тар Ру ске Фе де ра ци је, на ла зе се тр го вин ска пред став ни штва 
2500 стра них ком па ни ја и ра ди пре ко 7500 пред у зе ћа са стра-
ним ка пи та лом. Ва жно је и да ак тив но сти ових ком па ни ја у 
Ру си ји ни су кон цен три са не са мо на ве ли ке гра до ве већ се, 
због све ве ће кон ку рен ци је, ши ре и у ма ње ре ги о не у ко ји ма 
су знат но по вољ ни ји еко ном ски и ад ми ни стра тив ни усло ви 
за от по чи ња ње би зни са. Вла да је у но ви је вре ме усво ји ла и 
про гра ме ко ји би при ву кли стра не ин ве сти ци је у са о бра ћа ју, 
ва зду хо плов ству и у обла сти бро до град ње. 

4. Ин ве сти ци о на кли ма
По слов но окру же ње у Ру си ји је ве о ма на пре до ва ло од 

по чет ка тран зи ци је од цен трал но-план ске ка тр жи шној при-
вре ди. Еко ном ски раст Ру си је у овом пе ри о ду је је дан од нај-
бр жих у све ту, Ру си ја јед на од де сет нај ве ћих свет ских при-
вре да.10 Мно ге ре фор ме су спро ве де не, по ре ски си стем је по-
стао мно го пра вич ни ји и тран спа рент ни ји, а Ру си ја је на гло 
ин те гри са на у свет ску при вре ду. 

9 Приватизација у Русији – обим страних инвестиција у руску економију, 
Привредна комора Србије, www.ino.komora.net/Tržišta/Azija, 23.11.2009.

10 Foreign investment in Russia, Economic analysis from the European Commis-
sion’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Vol. 5, Issue 1, 
11.01.2008.
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Гра фи кон 2. Раст ру ске при вре де

Пр ви и нај ва жни ји еко ном ски тренд 2007. и 2008. го ди-
не био је на ста вак по ли тич ке и еко ном ске ста бил но сти. This 
 То је  о могућ ил о п оу здане  прогнозе пр ивредних  к ре тања, па  је 
п ривукл о  бро јне стране и нвеститоре.    Ови  п роцес и с у подста-
кли  и ру ске при вр еднике да  повећа ју  д омаће ин вестиције 
уместо да средства  пласи рају  на  и ностр аним т ржишти ма као 
до с ада .  То је  го тово ау то матски  довело  до  отвара ња  н ових 
ра дних м еста  и  подста кло изуз ет ан при вредни  раст к ој и је 
20 07  и 2008.  г одине изно сио ч итавих 8%.  Најзад,  д ошло је 
и до побољшања животног стандарда руског народа. Још 
један позитиван кључни тренд 2007. и 2008. је константно 
повећање цена нафте, чије су се последице осетиле у читавој 
руској привреди. Повећање светске цене сирове нафте је 
донело сталан прилив девиза у Русију, с обзиром да нафта 
чини 34,5% руског извоза. 

Једини  негати ван тре нд  у п огледу  инвестиционог 
окружења  2007.  и 20 08. био је ст ални  ра ст  цена  роб е 
 широке потрош ње и хра не . Инде кс  п о тро шачких  цена  је 
 око  1 2% , што  и није аларм ант но,  али с у цене п оје ди них 
н ам ир ница  и  то осно вн их у до маћ ој  потрошњ и, рас ле  мн-
ого бр же . Ов о  није  ре зул тат раст а  цене хране на светском 
тржишту - руске цене хране расту много брже, чак брже 
него у суседним привредама попут Кине и Индије, чије су 
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цене традиционално склоне неконтролисаном расту. Раст 
потрошачких цена је последица повећања зарада, пензија, 
стипендија и других социјалних давања много бржим 
темпом него што привредни раст дозвољава. У 2007. години, 
куповна моћ рубље је пала за 20% до 25%. Без обзира на ову 
слабост, укупни економски резултати у 2007. и 2008. години 
били су несумњиво позитивни за Русију. 

Ви сок при вред ни раст Вла да Ру ске Фе де ра ци је на сто ји 
да одр жи ства ра њем по вољ ног по слов ног окру же ња и у ту 
свр ху на ста вља ад ми ни стра тив ну и по ре ску ре фор му. Та ко-
ђе, Вла да РФ про мо ви ше јав но при ват но парт нер ство (Pu blic 
Pri vat Part ner ship) као но ви ин стру мент ко ји би тре ба ло да 
уна пре ди ру ску при вре ду. У том сми слу отва ра ју се спе ци-
јал не еко ном ске зо не, до нет је За кон о кон це си ја ма, под сти че 
се ко ри шће ње сред ста ва Ин ве сти ци о ног фон да Ру ске Фе де-
ра ци је. По ли тич ки ри зик је сма њен на ми ни мум, одр жа њем 
кон ти ну и те та по ли ти ке Вла ди ми ра Пу ти на. Из бор Ме две-
де ва за пред сед ни ка и Пу ти но во пре у зи ма ње пре ми јер ске 
функ ци је пред ста вља ју га ран ци ју  на став ка до са да шњег сме-
ра раз во ја зе мље.

Мо же се кон ста то ва ти да је у но ви јем пе ри о ду оп шта 
ин ве сти ци о на кли ма у Ру си ји би ла ве о ма по вољ на. Не ке од 
пре пре ка уна пре ђе њу по слов ног и по себ но ин ве сти ци о ног 
окру же ња су би ро кра ти ја и ко руп ци ја, ма да се не мо же ре ћи 
да су ове по ја ве на гла ше ни је не го у дру гим но во на ста лим тр-
жи шним при вре да ма. Ве ћи на ме ђу на род них кор по ра ци ја ис-
по ља ва ин те рес за на ста вак по сло ва ња у Ру си ји, без об зи ра 
на по тен ци јал ни ри зик. Упр кос мањ и м п ре прекама на које , 
на  руском  трж ишту н аил азе домаћи  и стр ан и  предузет ници, 
 он о је и  даље вр ло прив лачно,  пос ебно збо г  св оје вел ич ине , 
стал но  ра стуће тражње, обиљем људских ресурса, енергената 
и политичке стабилности.
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5. За кон ски оквир стра них ин ве сти ци ја  
у Ру си ји

У За ко ну о стра ним ин ве сти ци ја ма11 у Ру си ји из 1999. 
го ди не ни су де фи ни са ни на чи ни, про пи си ни про це ду ре ко ји 
би огра ни чи ли стра на ула га ња у ру ску при вре ду. Овај за кон 
је био од раз та да шњег те шког ста ња ру ске при вре де, ко јој су 
би ле нео п ход не обим не стра не ин ве сти ци је за опо ра вак од 
тран зи ци о них пре вра та. Без об зи ра на нео п ход ност при ли ва 
ових сред ста ва, Ру ска вла да је кра јем де ве де се тих, ви ше пу та 
би ла при мо ра на да бло ки ра стра не ин ве сти ци је ка ко би обез-
бе ди ла до во љан сте пен не за ви сно сти у мно гим еко ном ским 
сфе ра ма.  

Ра ни ји ру ски пред сед ник Вла ди мир Пу тин је још 2005. 
го ди не пр ви пут у јав ном обра ћа њу на гла сио нео п ход ност 
фор ма ли зо ва ња про це са и про це ду ра ко ји ма би се за шти ти-
ли ру ски ин те ре си пу тем кон тро ле стра них ин ве сти ци ја у 
осе тљи вим сек то ри ма при вре де. У обра ћа њу у др жав ној Ду-
ми ре као је: „До шло је вре ме да пре ци зно иден ти фи ку је мо 
еко ном ске обла сти у ко ји ма ру ска не за ви сност и без бед ност 
на ла жу нео п ход ност ус по ста вља ња кон тро ле над де лом на-
ци о нал ног и др жав ног ка пи та ла„12. Та да је за по чео про цес 
ре ви ди ра ња од но са Ру си је пре ма стра ном ка пи та лу и вла-
сни штву над ви тал ним ре сур си ма ко ји је тра јао до ко нач ног 
усва ја ња но вог за ко на о стра ним ин ве сти ци ја ма 2008. го ди-
не. 

Но ви За кон о стра ним ин ве сти ци ја ма у Ру ској фе де ра-
ци ји (За кон об ино стран ных ин ве сти ци ях в Рос си й ской Фе-
де ра ции), сту пио је на сна гу апри ла 2008. Као ор ган ко ји је 
за ду жен за при ме ну овог за кон име но ва на је Фе де рал на ан ти-
мо но пол ска слу жба (ФАС),13 ма да, пре ма чла ну 8.6. За ко на,14 
кључ не од лу ке до но си вла ди на „Ко ми си ја“ ко ју пред во ди 
пре ми јер Вла ди мир Пу тин. Но ви за кон је мно го де таљ ни ји 
не го што је уоби ча је но у овој обла сти. За ко ном је пре ци зи ра-
но 42 стра те шка сек то ра у ко ји ма ће би ти огра ни че но уче шће 

11 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160ФЗ „Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации“.

12 Правда, 27.09.2005.
13 По Резолуцији владе бр. 510, „On the Governmental Commission for Control 

over Foreign Investments in the Russian Federation“, из 6. јула 2008.
14 Члан 8.6 Закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации, No 

57-ФЗ.
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стра них ин ве сти то ра, а по себ но је де фи ни сан по јам ре сур са 
од фе де рал ног зна ча ја. У по ре ђе њу са уоби ча је ним ре ше њи-
ма из европ ске прак се, ово је ве о ма ду га ли ста стра те шких 
сек то ра. При ме ра ра ди, Фран цу ска их има 11,15 а Не мач ка са-
мо 2, про из вод њу оруж ја и крип то граф ских си сте ма.16 

Као стра те шки сек то ри у За ко ну о стра ним ин ве сти-
ци ја ма17 на ве де ни су:

-  ну кле ар на по стро је ња и ра ди о ак тив ни из во ри  
-  уре ђа ји за ко ди ра ње и де ко ди ра ње 
-  екс пло зи ви, оруж је, вој на ма ши не ри ја  
-  вој на ави о ин ду стри ја и пра те ће де лат но сти (ци вил на 

ави ја ци ја је из у зе та) 
-  све ак тив но сти ко је се од но се на све мир 
-  при род ни ре сур си (екс пло а та ци ја наф те и га са) 
-  ме та ли и сме ше са спе ци јал ним осо би на ма 
-  аеро дро ми, лу ке, наф то во ди
-  те ле ко му ни ка ци је 
-  ин тер нет
-  ра дио и те ле ви зи ја 
-  ри бар ство и дру ги
У на ла зи шта од фе де рал ног зна ча ја Ми ни стар ство 

за при род на до бра је увр сти ло на ла зи шта наф те са ре зер-
ва ма ве ћим од 70 ми ли о на то на, на ла зи шта га са са ре зер ва-
ма ве ћим од 50 ми ли јар ди куб них ме та ра, ба кра са ви ше од 
500.000 то на, зла та са ви ше од 50 то на, на ла зи шта ура ни ју ма, 
ди ја ма на та, ни кла и пла ти не.

За кон не ис кљу чу је пра во ве ли ких стра них ком па ни ја 
да ку пу ју ак ци је и фир ме у Ру си ји, већ са мо од ре ђу је спе ци-
јал ну про це ду ру кроз ко ју се мо ра про ћи у по је ди ним слу-
ча је ви ма. Пре ма чла ну 4.1 овог за ко на, стра ни ин ве сти то ри 
не мо гу да стек ну „кон тро лу“ над пред у зе ћем ко је по слу је 
у сек то ру од стра те шког зна ча ја („Стра те шко пре у зе ће“) без 
прет ход ног одо бре ња ру ских вла сти  ка ко је про пи са но За-
кон о стра ним ин ве сти ци ја ма. При то ме је „кон тро ла“ ве о ма 

15 FOREIGN INVESTMENT Laws and Policies Regulating Foreign Investment in 
10 Countries, GAO-08-320, 2008. p 53.

16 Ibid p. 61.
17 Члан 6. Закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации, No 

57-ФЗ.
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ши ро ко де фи ни са на у чла ну 3.1 (3) и 5. Под ра зу ме ва вла сни-
штво над ви ше од 50% гла сач ког уде ла, пра во да по ста вља 
ви ше од 50% управ ног од бо ра и дру гих те ла ко ја до но се ме-
на џер ске од лу ке у да том пред у зе ћу.  По сто је и спе ци јал не 
од ред бе за окол ност у ко јој стра ни ин ве сти тор има кон тро лу 
иако по се ду је ма ње од 50% ком па ни је, што се де ша ва у слу-
ча је ви ма ка да је оста так ак ци ја по де љен ме ђу мно го број ним 
ма лим ак ци о на ри ма.18

Стра не ком па ни је ко је же ле ве ће уче шће од про пи са ног 
у ру ским ком па ни ја ма из би ло ког од 42 на ве де на сек то ра, 
мо ра ју да до би ју са гла сност спе ци јал не ко ми си је ру ске вла-
де. Огра ни че ња се од но се на сле де ће слу ча је ве:

- Оства ри ва ње ди рект них или ин ди рект них пра ва 
стра них др жав них ком па ни ја у би ло ко јем ру ском 
при вред ном су бјек ту огра ни че но на 25% (члан 7.1)

- Гла сач ки удео стра них др жав них ин ве сти то ра у 
сек то ри ма из ван стра те шких је огра ни че но на 50% 
(члан 2.2. и 5.1)

- Оства ри ва ње ди рект них или ин ди рект них пра ва 
стра них др жав них ком па ни ја у стра те шким сек то-
ри ма огра ни че но је на 10% (члан 2.2 и 5.3)

- Ула зак стра них при ват них ком па ни ја у стра те шке 
сек то ре је огра ни че но на 50%.

- За кон о стра те шким сек то ри ма по ста вио је и до дат но 
огра ни че ње стра ном ка пи та лу за уче шће у ру ским 
ком па ни ја ма ко је се ба ве раз вој ним ис тра жи ва њи ма 
у сек то ру наф те и га са:

- за при ват не стра не ком па ни је на 10% (члан 5.3)
- за др жав не стра не ком па ни је на са мо 5% (члан 7.1)
- Без са гла сно сти ру ских вла сти стра ни су бјек ти не ће 

мо ћи да уче ству ју у ге о ло шком ис тра жи ва њу при-
род них до ба ра и екс пло а та ци ји на ла зи шта од фе де-
рал ног зна ча ја, ко ја су на пред де фи ни са на

На рав но, уко ли ко Ру ска Фе де ра ци ја већ рас по ла же са 
ви ше од 50% гла сач ког уде ла, стра ни ин ве сти то ри не мо гу 
да апли ци ра ју за до би ја ње ве ћег уде ла, што је пред ви ђе но 
чла ном 2.6. 

18 Члан 5.2. Закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации, No 
57-ФЗ
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Пред став ни ци Ру си је и по себ но Пу тин на гла си ли су 
ви ше пу та да но ви за кон о стра ним ин ве сти ци ја ма ни у ком 
слу ча ју не за бра њу је стра не ин ве сти ци је, већ на про тив, ства-
ра мак си мал но тран спа рент не и ја сне усло ве за ин ве сти то ре. 
Чла но ви 8-12 но вог За ко на о стра ним ин ве сти ци ја ма об ја-
шња ва ју про це ду ре за до би ја ње Са гла сно сти од ФАС и Ко-
ми си је. Про це ду ра тра је три до шест ме се ци. 

Чи ње ни ца је да се но вим за ко ном уре ђу је про це ду ра 
при сту па стра них ин ве сти то ра ру ској при вре ди и обез бе ђу је 
тран спа рент ност при ли ва ка пи та ла, што ни је био слу чај у 
прет ход ном за ко ну ко ји ре гу ли ше ову област. Ме ђу тим, не 
мо же се за не ма ри ти ни чи ње ни ца да су на осно ву овог за ко на 
др жав не ком па ни је, кон крет но Га зпром и Ро снефт, по ста ли 
је ди ни ствар ни вла сни ци ру ске наф те и га са. 

Из на ве де них од ред би про ис ти че да је за пра во нај ва-
жни ји циљ За ко на да оја ча др жав ну кон тро лу над при род-
ним ре сур си ма, а да огра ни чи ино стра ни ути цај, од но сно да 
спре чи екс пло а та ци ју при род них ре сур са Ру си је од стра не 
ино стра них су бје ка та. Ру ска стра на је циљ овог за ко на фор-
му ли са ла као „де фи ни са ње оних при вред них обла сти ко је су 
од ви тал ног зна ча ја за не за ви сност и без бед ност Ру си је„. (В. 
Пу тин) У пе ри о ду 2004-2007. го ди не, уче шће др жа ве у ру-
ским ком па ни ја ма се за и ста по ве ћа ло за чи та вих 16%, са 24 
на 40, на ште ту при ват ног вла сни штва. 

Гра фи кон 3. Про ме на вла сни штва у ру ским ком па ни ја ма
 

Ре а го ва ња на ру ски За кон о стра те шким сек то ри ма су 
би ла раз ли чи та. Свет ска штам па и број ни ана ли ти ча ри су 
углав ном пре ди мен зи о ни са ли аспе кат др жав не кон тро ле ко-
ју пред ви ђа за кон и оце ни ли га као ве ли ки ко рак уна зад у по-
гле ду еко ном ских од но са Ру си је и за пад но е вроп ских зе ма ља. 
Све то је до ве ло до по ра ста не по ве ре ња стра них ин ве сти то ра 
у ру ску вла ду. Ова кве не га тив не ре ак ци је су очи глед но од раз 
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са мо соп стве них ин те ре са раз ви је них зе ма ља ко је по ку ша-
ва ју да ус по ста ве до ми на ци ју над при вре да ма ма ње ути цај-
них др жа ва, а не не ка објек тив на оце на За ко на или ин те ре са 
Ру си је. Ве ћи на тих од ред би по сто ји у свим др жа ва ма све та. 
Ко ли ко ће се од ре ђе на при вре да отво ри ти за стра ни ка пи тал 
је уну тра шња ствар те зе мље и тре ба да се за сни ва на соп-
стве ној про це ни на ци о нал них ин те ре са. 

Ме ђу тим, објек тив на за мер ка овом за ко ну је сте вр ло 
ши ро ко де фи ни сан кри те ри јум за огра ни ча ва ње стра них 
ин ве сти ци ја, ко ји се озна ча ва као „стра те шки зна чај за ру-
ску на ци о нал ну без бед ност„. Ова ко де фи ни сан кри те ри јум 
оста вља, за пра во, пот пу ну сло бо ду ту ма че ња „на ци о нал не 
без бед но сти„ др жав ном ор га ну – аген ци ји у чи јој су над ле-
жно сти ове про це ду ре. У За ко ну о стра ним ин ве сти ци ја ма 
из 1999. го ди не та ко ђе су по сто ја ла огра ни че ња, али су она 
са свим пре ци зно утвр ђе на, ло гич на и уоби ча је на у прак си. У 
овом за ко ну се огра ни че ња ти чу ин ве сти то ра и ин ве сти ци-
ја ко је се мо гу не га тив но од ра зи ти на устав ни си стем, јав ни 
мо рал, здра вље... и то са мо на на чин и у слу ча је ви ма ко ји су 
пре ци зи ра ни фе де рал ним за ко ном.

Са свим је ве ро ват но да је глав ни раз лог за ова ко не пре-
ци зне кри те ри ју ме мо гућ ност да Ру си ја у пре го во ри ма зах те-
ва од за ин те ре со ва них др жа ва да омо гу ће ру ском ка пи та лу 
ула зак на њи хо во тр жи ште. На и ме, ка ко с пра вом че сто ис-
ти чу пред став ни ци Ру си је, вра та ру ском ка пи та лу у Евро пу 
и у САД су прак тич но за тво ре на. По зна ти су број ни при ме-
ри кад ру ским би зни сме ни ма ни је би ло до зво ље но, а не са мо 
огра ни че но, ула га ње у при вре де европ ских зе ма ља, САД и 
Ка на де. Иако ово мо же би ти на чин за оства ре ње ле ги тим них 
зах те ва Ру си је да по слу је под јед на ким усло ви ма на тр жи-
шти ма ин ве сти то ра, у прин ци пу та ко ши ро ке од ред бе оста-
вља ју про стор и за мно ге по ли тич ке ма ни пу ла ци је. 

На на ме ру да Ру си ја пре го ва ра о сво јим ин те ре си ма на 
стра ним тр жи шти ма, ука зу ју и од ред бе За ко на у ко ји ма се 
пра ви раз ли ка из ме ђу ино стра них при ват них ком па ни ја и 
стра них пред у зе ћа или ин сти ту ци ја ко је су под по кро ви тељ-
ством др жа ве. Ра ни ји за кон из 1999. го ди не ни је пра вио раз-
ли ку из ме ђу при ват них и др жав них су бје ка та, и ина че ово 
ни је уоби ча је но ре ше ње у свет ској прак си. Огра ни че ња за 
ино стра не др жав не су бјек те су дво стру ко ве ћа, што ука зу-
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је на то да Ру си ја упра во са њи ма же ли да пре го ва ра, а не са 
ком па ни ја ма. У чла ну 6 но вог за ко на19 под ву че на је раз ли ка 
из ме ђу при ват них и ком па ни ја „кон тро ли са них од стра не др-
жа ве„, де фи ни са њем ових дру гих као „стра не др жа ве, ме ђу-
на род не ор га ни за ци је и ор га ни за ци је ко је оне кон тро ли шу„.

Дру га при мед ба су не раз ја шње ни по тен ци јал ни ре тро-
ак тив ни ефек ти овог за ко на. На и ме, у За ко ну по сто ји од ред-
ба ко ја го во ри о то ме да се ње го ве од ред бе не од но се на већ 
ре а ли зо ва не уго во ре, ме ђу тим, у прак си је го то во не мо гу ће 
да се из бег ну по сред не по сле ди це За ко на. Оне су углав ном 
по зна те и мо гу се пред у пре ди ти, али то у овом за ко ну ни је 
учи ње но ни јед ним чла ном.

С по зи тив ни је стра не, мно ги ме ђу на род ни по сма тра чи 
и пред у зет ни ке асо ци ја ци је (укљу чу ју ћи и јед ну од нај ве ћих 
- Асо ци ја ци ју ЕУ за би знис у Ру си ји - АЕБ) по др жа ле су ове 
ре фор ме, као по ку шај да се цен тра ли зу је и по ја сни прав ни 
оквир у обла сти стра них ин ве сти ци ја. Оце ње но је да је ова 
област до са да углав ном ре гу ли са на ад хоц, а не си стем ски, 
док су над ле жно сти би ле дис пер зо ва не ме ђу раз ли чи тим ор-
га ни за ци ја ма, аген ци ја ма и на ра зним ад ми ни стра тив ним 
ни во и ма. 

За кљу чак
На обим ин ве сти ци ја по ред за кон ске ре гу ла ти ве и ин-

ве сти ци о не кли ме као нај ва жни јих фак то ра, ути чу и оп шти 
усло ви у свет ској при вре ди, а по не кад и спе ци фич на обе леж-
ја од ре ђе не зе мље. Је дан од ва жни јих узро ка сма ње ња оби ма 
стра ног ка пи та ла у 2008. и 2009. го ди ни, не са мо у Ру си ји већ 
и у ве ћи ни зе ма ља све та, сва ка ко је Свет ска еко ном ска кри
за. Фи нан сиј ска и еко ном ска кри за је нај пре и нај ви ше по го-
ди ла упра во не ке од нај ве ћих ин ве сти то ра у ру ску при вре ду. 
Пре ма Из ве шта ју ОЕЦД за 2009. го ди ну20 у 2008. и пр вој по-
ло ви ни 2009 за бе ле жен је гло бал ни пад СДИ. У Из ве шта ју се 
на во ди да је по сле ви ше го ди шњег не пре ки ну тог ра ста оби ма 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја у све ту, у 2008. го ди ни за бе-
ле жен гло бал ни пад СДИ од 14% на 1,697 ми ли јар ди до ла ра, 

19 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ „Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации

20 World Investment Report 2009 OECD, pp 3-4.
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са  ре корд них 1,979 ми ли јар ди до ла ра у 2007. У пр вој по ло ви-
ни 2009, стра не ин ве сти ци је па да ју убр за ним тем пом. Ме ђу-
тим, пре ма из ве шта ју ОЕЦД, зе мље у раз во ју и тран зи ци о не 
при вре де су за бе ле жи ле чак ма њи раст у 2008. го ди ни. Прет-
по ста вља се да опа да ју ћи тренд СДИ у овим зе мља ма ка сни 
го ди ну да на и да ће нај ве ћи пад за бе ле жи ти кра јем 2009. и у 
пр вој по ло ви ни 2010. го ди не. 

Ру си ја, из гле да, тр пи по сле ди це оба та ла са опа да ња ин-
ве сти ци ја. Ме ђу тим, Свет ска кри за не пру жа до вољ но об ја-
шње ње за пад од 48%. Обим стра них ин ве сти ци ја је сма њен 
у мно гим зе мља ма у ко је ка пи тал ула жу исти ин ве сти то ри 
као и у Ру ску Фе де ра ци ју, кон крет но у бив ше со вјет ске ре пу-
бли ке, али ово сма ње ње не пре ла зи 25%. Ка ко је утвр ђе но да 
се ин ве сти ци о на кли ма у Ру си ји ни је по гор ша ла ни у јед ном 
сег мен ту у по сма тра ном пе ри о ду, укљу чу ју ћи и оп ште до бро 
ста ње при вре де, мо же се прет по ста ви ти да је ва жан раз лог за 
пад оби ма стра них ин ве сти ци ја ре стрик тив ни За кон о стра-
те шким сек то ри ма, чи је се усва ја ње вре мен ски пот пу но по-
ду да ра са ин ве сти ци о ним опа да њем. 

Но ви ру ски За кон о стра ним ин ве сти ци ја ма је знат но 
ре стрик тив ни ји од прет ход ног, али се мо ра кон ста то ва ти да 
не од сту па зна чај но од прак се ко ја по сто ји у мно гим др жа-
ва ма. Зах те ви ко је Ру ска др жа ва по ста вља пред стра не ин-
ве сти то ре су штин ски се ни по че му не раз ли ку ју од ре ше-
ња дру гих зе ма ља у овој обла сти. Су прот но тврд њи мно гих 
пред став ни ка др жа ва ин ве сти то ра, но ви ру ски За кон не уво-
ди по кро ви тељ ску ин ве сти ци о ну по ли ти ку у Ру си ју. 

Ру си ја је још увек за ин те ре со ва на за стра не ин ве сти то-
ре. Аме рич ке ком па ни је су и ра ни је пре го ва ра ле са др жав-
ним нафт ним ком па ни ја ма, та ко да овај за кон не пред ста вља 
за тва ра ње вра та стра ном ка пи та лу. Пре се мо же кон ста то ва-
ти да је до вео до при вре ме не па ни ке ин ве сти то ра, да је ство-
рио осе ћај не си гур но сти, јер је под се тио на ра ни ју де це ниј-
ску за тво ре ност со вјет ске при вре де, не го да је сам до вео до 
ре дук ци је оби ма стра них ин ве сти ци ја.

Спе ци фич но обе леж је ин ве сти ци ја у Ру си ји је ње го во 
по ре кло. Кон ста то ва ли смо да су нај ве ћи ин ве сти то ри у ру-
ску при вре ду Ки пар и Лук сем бург, зе мље за ко је се зна да 
су од ре ди ште ру ског ка пи та ла, ко ји се од ли вао из зе мље у 
тран зи ци о ном пе ри о ду. Не ма на чи на да се то ко ви овог ка-
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пи та ла да ље пра те, али је по не у јед на че ном тем пу при ли ва 
ка пи та ла из ових зе ма ља у Ру си ју, мо же прет по ста ви ти да 
је ње гов из вор из ван ре гу лар них ин ве сти ци о них сред ста ва 
др жа ва из ко јих је до шао. Ма ло је ве ро ват но да је др жа ва 
Лук сем бург у са мо две го ди не, 2004. и 2005. од лу чи ла да у 
Ру си ју ин ве сти ра пе ти ну, од но сно че твр ти ну ње ног укуп ног 
при ли ва ин ве сти ци ја и да за тим пре ки не тренд (Та бе ла 2). 
Слич но се по но ви ло са Хо лан ди јом и Ки пром. За кљу чак је 
да је по вра так овог ка пи та ла у Ру си ју у не ко ли ко по след њих 
го ди на, за пра во до вео до ла жне сли ке о ви со ком ни воу стра-
них ин ве сти ци ја, па због то га тре нут ни ко лапс из гле да мно го 
дра ма тич ни је не го што је сте.

За пад ин ве сти ци ја од 48% у Ру си ји за са мо не ко ли ко 
ме се ци те шко мо же да бу де од го во ран би ло ко ји по је ди нач-
ни фак тор. За то су у ана ли зу укљу че ни сви по тен ци јал ни 
узроч ни ци ових круп них про ме на. Не ма на чи на да се из ме ри 
сте пен ути ца ја сва ког од на ве де них фак то ра, али се мо же за-
кљу чи ти да је тре нут ни ко лапс ин ве сти ци ја по сле ди ца уза-
јам ног де ло ва ња Свет ске еко ном ске кри зе и огра ни че ња ко је 
је до нео но ви за кон о стра ним ин ве сти ци ја ма, али у ве ли кој 
ме ри од ра жа ва и објек тив но ста ње, јер је ла жан за пра во био 
при лив ин ве сти ци ја у прет ход ном пе ри о ду. 

По пи та њу бу ду ћег оби ма стра ног ка пи та ла у Ру си-
ји, мо же се прет по ста ви ти да ће се по ве ћа ва ти ка ко Свет ска 
кри за је ња ва, а стра ни ин ве сти то ри поч ну по сте пе но да при-
хва та ју Ру си ју као рав но прав ног уче сни ка у свет ским фи нан-
сиј ским то ко ви ма. Ако је ис прав на прет по став ка да је ве ли ки 
део ка пи та ла ко ји је ушао у Ру си ју у по след њих 5-6 го ди на, 
за пра во до ма ћег по ре кла, обим ин ве сти ци ја из ових зе ма ља 
ће оста ти на са да шњем, мно го ни жем ни воу, та ко да је ма ло 
ве ро ват но да ће у ско ри јој бу дућ но сти обим ин ве сти ци ја по-
но во до сти ћи ре корд ни ни во из 2007. го ди не. 
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Na ta ša Sta no je vić

CA U SES OF DEC LI NE FO RE IGN  
IN VEST MENT IN RUS SIAN FE DE RA TION

Sum mary

At the be gin ning of tran si tion of Rus sian eco nomy, in flux 
of fo re ign in vest ment was in suf fi ci ent, with small num ber of in
ve stors, with hu ge de mands. Di rect in vest ment in to eco nomy was 
just a small part of them, un til the big gest por tion was cre dits. 
Fo re ign di rect in vest ment was con cen tra ted in oil and gas sec tor. 
Af ter mo re than a de ca de of the fo re ign in vest ments de fi cit, at the 
be gin ning of 2000th, fo re ign ca pi tal in Rus sian Fe de ra tion starts 
to in cre a se sig ni fi cantly. Du ring 2007th it re ac hed re cord va lu es. 
Rus sia ca me at the world’s top of FDI in flux, but  the col lap se 
fol lo wed at 2009. Fo re ign in vest ment in Rus sian Fe de ra tion was 
hal ved in one year.

The pa per „Ca u ses of dec li ne fo re ign in vest ment in Rus sian 
Fe de ra tion“ re se ar ches pos si ble ca u ses of this sud den fo re ign in
ve stor’s lost of in te rest in Rus sian mar ket. It’s not li kely that any 
par ti cu lar fac tor can be re spon si ble for in vest ment’s fall of 48%. 
This analysis in clu des all po ten tial ca u ses of the se sig ni fi cant 
chan ges. It was analysed ori gin and struc tu re of fo re ign in vest
ment, in flu en ce of World eco no mic cri sis, chan ges of in vest ment 
cli ma te. In vest ment le gi sla ti ve chan ges we re espe ci ally analysed, 
be ca u se the new Law of fo re ign in vest ment had been in tro du ced 
just be fo re the in vest ment fall and it ca u sed tur bu lent re ac ti ons 
among the most im por tant world in ve stors.        
Key words: fo re ign in vest ment, fo re ign ca pi tal, fo re ign in vest

ment law, Rus sian Fe de ra tion
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КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИСЛАМ СКОГ ПО ГЛЕ ДА 
НА РЈЕ ША ВА ЊЕ КОН ФЛИК ТА У НО ВОЈ 
АР ХИ ТЕК ТУ РИ БАЛ КАН СКОГ РЕ ГИ О НА

Резиме

Историјски посматранољудска цивилизација је у су
штинисазданаодвећихилимањихконфликтнихстањакоја
судотемјерепродуковалаодносеизмеђусупростављених
странадасусенајчешћеокончавалаврхунцемконфликтне
усијаности,односноратом.Разнисуинтересидоводилии
доразнихконфликтнихстања.Посматрајућисуштинуна
сталихконфликтнихстањакаоињеговупозадинууочавају
сеинтересикаоосновнаполазиштаудоласкудоконфликт
нихстања.Какокроздубљуиближуисторију,аиданасу
временуукојеммиживимоједанизмноштваузрокакојисе
издвајаи који јепотицаонастанакконфликтниходносаи
реализацијеистихјављасеид еолошковјерскасвијестодно
снорелигија.Управотајаспектконфликтногстањабази
раногнарелигијскиминтересима,инаподручјуБалканског
регионајестефакторуовомрадукојегћемоанализирајући,
суштинскиуказатинањеговзначајурјешавањуконфлика
тауновојархитектуриБалканскогрегиона.
Кључнеријечи:религија,конфликт,ислам,религијскаид ео

логија,превазилажењеконфликтногстања
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Генералниконцепт ид еолошкесвијестии
проблемрјешавањанасталогконфликта

Гле да но исто риј ски уви јек офи ци јел на ди пло ма ти ја во-
ђе на на ви шем ни воу до во ди на сце ну си ту а ци је ко је у крај-
но сти сво је оп ци је за по чи њу ма њим или ве ћим кон флик ти ма 
и ко ји не ми нов но на сце ну до во де и рат ни су коб као вр ху нац 
и про из вод офи ци јел не ди пло мат ске по ли ти ке. У су ко би ма 
као ка рак те ри сти ка ма  њи хо вог по чет ка уви јек се по ја вљу је 
гру па љу ди ко ја да ли де мо крат ски или на дру ги су про тан 
на чин на че лу офи ци јел не ди пло ма ти је по чи ње да се ин те-
ре сно су ко бља ва из че га он да не ми нов но по ра ђа су коб са по-
сле ди ца ма. Све што је ство ре но на не при ро дан и на при си лан 
на чин че кат ће свој исто риј ски тре ну так да се раз гра ди те да 
се вра ти на по чет не ста зе при то ме би ра ју ћи пу те ве ко ји ни-
су исти као пред ход ни пу те ви, али је су на од ре ђе ни на чин 
слич ни оним пред ход ним.

Исто ри ја чо вје чан ства је фак тор у ко јем чо вјек игра са-
мо сво ју уло гу и слу жи као сег мент кре та ња уз по моћ ко јег 
офи ци јел на ди пло ма ти ја  иде о ло ги је или по кре та ства ра се-
би пут ко јег је одав но за цр та ла. На том пу ту кре та ња пре-
ма сво јим ци ље ви ма не ми нов но се су сре ће  са ци ље ви ма и 
ин те ре си ма дру ге офи ци јел не ди пло ма ти је, а ко ја пред ста-
вља дру гу гру пу те се са истом или сла же или су ко бља ва 
све у за ви сно сти од по ду дар но сти, од но сно не по ду дар но сти 
сво јих крај њих ци ље ва. Друк чи ја рје ше ња оних супротних 
не ми нов но на ме ћу став да се ови супротни по на ша ју исто 
или дру га чи је, а што је све ли ми ти ра но ци љем ко ји се же ли 
по сти ћи.

У при сту пу из у ча ва ња кон фли ка та и њи хо вог пре ва зи-
ла же ња срж про бле ма ти ке је у ана ли зи ста ња при је кон флик-
та од но сно по дроб ној ана ли зи шта је до ве ло до та квог ста ња. 
На ста вак или усло ви за до ла зак ста ња са кон фликт ним по-
сље ди ца ма мо гао би се гло бал но по сма тра ти са аспек та не-
спо ра зу ма ко ји на ста ју у са мом дру штву због не сре ђе них од-
но са, па он да ти не сре ђе ни од но си уну тар дру штва чи не од-
раз и на гло бал ном свјет ском пла ну. Уну тра шњи кон флик ти 
мо гу да бу ду по кре ну ти деј ством из ва на, али да би за др жа ли 
при мат уну тра шњег, они су обич но на ло кал ном ни воу по ве-
за ни са иде о ло ги јом ко ја не пре за од вред но ва ња да ли је не-
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ка ње на иде ја тач на или по гре шна, штет на или не мо гу ће из-
во ди ва. На про тив, твр до ћа ста ва и не то ле рант ност на спрам 
упо зо ре ња о по гре шно сти иде је ко ја се спро во ди, обез бје ђу је 
у гла ва ма спро во ди ла ца си гур ност у на ка не спро во ђе ња.

Иде о ло ги ја јед ног дру штва у фа зи тран сфор ма ци је 
дру штва је ка те го ри ја ко ја је те же про во дљи ва од по ли ти ке 
и еко но ми је тог дру штва. Иде о ло ги ја на дру штво има до ми-
на ци ју и она оправ да ва дру штве ни по ре дак. Она не са мо да 
ту ма чи ствар ност дру штва не го и аку му ла тор ски ути че на 
оне ствар но сти и ври јед но сти ко је же ли по сти ћи у дру штву. 
Све што има по че так има и свој крај, та ко је исто ка да је у 
пи та њу и иде о ло ги ја. Ме ђу тим, код иде о ло ги је, ка да не ста је 
она и да ље у дру штву оста је до ми нант на па на осно ву то га на 
но ве дру штве не то ко ве мо же да дје лу је у ви ше пра ва ца ко јим 
би се евен ту ал но кре та ло дру штво у бу ду ћем свом пе ри о ду.

С об зи ром да је иде о ло ги ја ве за на и за при вред ни си-
стем дру штва, а што ука зу је да сва ки по ре ме ћај на ба зи по-
сто ја ња не мо гу ћих еко ном ских од но са не ми нов но тре се и 
ста бил ност иде о ло ги је у том дру штву, па у мо мен ти ма ку му-
ли ра ња еко ном ских по ре ме ћа ја до га ђа ји ко ји за тим сли је де 
љу ља ју или то тал но оба ра ју те ме ље на ко ме је за сно ва на по-
сто је ћа иде о ло шка сви јест дру штва. 

Курс иде о ло ги је од ре ђу је и смјер ни це офи ци јел ној ди-
пло ма ти ји зе мље ко ја про во ди иде о ло шку од ред ни цу. Оно 
што се ја вља као ал тер на ти ва зва нич ној ди пло ма ти ји је сви-
јест да се не раз ми шља иде о ло шки као што раз ми шља ве ћи-
на зва нич них и офи ци јел них, не го се ја вља из раз опо ни ра ња 
упра во у ста во ви ма за сту пље ним у дру штву, а ко је ми на зи-
ва мо на род ном во љом или у нај ма њем слу ча ју јед ним на сто-
ја њем ко јег ло кал на за јед ни ца осје ћа као на чин пре ва зи ла-
же ња си ту а ци ја ко је се по ста вља ју у дру штву као про бле ми. 
Слич но као у ме ди ци ни, ако не по сто ји из лаз у оздра вље њу 
од кли нич ко-ли јеч нич ке ин тер вен ци је он да се при бје га ва на-
род ним из во ри ма ли је че ња ко јим се санк ци о ни ше ста ње бо-
ле сти и те жи ка оздра вље њу.

За што ов дје на сто ји мо ис та ћи за сту пље ност иде о ло-
шког кон цеп та у пре ва зи ла же њу кон фликт ног ста ња? Па 
упра во из тог раз ло га што и зва нич на и она ка ко је ми на-
зи ва мо на род на ди пло ма ти ја сво је пр ве ко ра ке пра ве од иде-
о ло шке од ред ни це дру штва у кре та њу ка мо гу ћем прав цу 
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рје ше ња кон фликт ног ста ња. Сва ки пут про блем се на сто ји 
ри је ши ти на ба зи иде о ло шког ста ва или у окви ру истог. Са 
усва ја њем иде о ло шке дру штве не од ред ни це и из бо ром пу та 
ко јим се дру штво на сто ји по ве сти ја вља ју се и за сту пље не 
сви је сти ко је на сто је да кроз при зму иде о ло шке сви је сти ри-
је ше или по ку ша ју ри је ши ти на ста ли кон фликт.

 На кон уру ша ва ња иде о ло ги је ко ја је би ла за сту пље-
на у дру штву као ве ћин ска, а ни ка да као ап со лут на, јер у 
ства ри ни ка да у исто ри ји ни је по сто ја ло дру штво гдје су 
ми сли ли сви исто, на по вр ши ну из над по то ну лих раз ва ли на 
бив ше иде о ло ги је плу та ју и ис пли ва ва ју она кви иде о ло шки 
еле мен ти ко ји са зва нич ном (по то ну лом) иде о ло ги јом ни ка да 
ни су би ли у скла ду или су јој док је иста жи вје ла би ли уви јек 
су прот на стра на. Око та квих ем бри о нал них за че ћа по чи њу 
се оку пља ју ћи усмје ра ват у свом то ку и еко ном ско-по ли тич-
ки еле мен ти ко ји ће у бу ду ћем вре ме ну би ти осно ви ца но-
вог иде о ло шког по гле да дру штва. У та квом слу ча ју на род на 
ди пло ма ти ја се по ја вљу је уви јек као ал тер на ти ва зва нич ним 
иде о ло шким ста во ви ма у рје ша ва њу кон фликт ног ста ња. 
Она се уви јек ја вља као но вост и ал тер на тив ни при ступ за 
ста ња про у зро ко ва на оном иде о ло шком сви је шћу са ко јом се 
она ни је сла га ла или се су ко бља ва ла у кон цеп тив ном при-
сту пу при ли ком рје ша ва ња ста ња ко ја се озна ча ва ју као кон-
фликт на. За ма њин ску ал тер на тив ну иде о ло ги ју ни ка да ни-
је свој стве но на чел но сла га ње са офи ци јел ном иде о ло ги јом. 
Офи ци јел на иде о ло ги ја дру штва пре не се на са ма кро пла на у 
ми кро под руч ју исто та ко не да је ре зул та те фак то ра оздра-
вље ња због то га што упра во про из и ла зи из ге не рал не иде-
о ло шке вла да ју ће сви је сти. Та ко је она, у ства ри, са мо ло ша 
ко пи ја оног зва нич ног иде о ло шког дру штве ног ста ва пре не-
се ног у лoкалну за јед ни цу, гдје се уз по моћ љу ди из ло кал-
не за јед ни це на ло кал ном ни воу на сто ји ри је ши ти на ста ло 
кон фликт но ста ње-без у спје шно. Ако је бо ле сног па ци јен та 
не мо гу ће из ли је чи ти цје ло куп ним про пи са ним ли јеч нич ким 
трет ма ном, ал тер на ти ва се тра жи у та квом трет ма ну ли је че-
ња ко је ни је трет ман ски по ду дар но са оним зва нич ним или 
оним ли јеч нич ки про пи са ним ди јаг но за ма. У та квом слу ча-
ју, не ми нов но ће се при бје га ва ти ал тер на ти ви. На исти или 
сли чан на чин кон фликт на ста ња дру штва на сто је се ри је ши-
ти на ал тер на ти ван на чин у од но су на ге не рал ну иде о ло шку 
сви јест за сту пље ну у дру штву.
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Религијскоидеолошкиаспектиупревазила
жењуконфликтногстања

Сте пен ми ли тант но сти и скло но сти да се про блем (кон-
фликт) ри је ши на тај на чин је основ ни па ра ме тар у оцје ни ко-
ли ко је ре ли гиј ски по крет фун да мен та ли стич ки, гле да но са 
аспек та си ле и упо тре бе исте. С об зи ром на то у дје лу оних 
ко ји ислам ба шти не на ми ро љу би вој осно ви мо же се по че ти 
во ди ти пре го вор о рје ше њу кон фли ка та али ни ка ко са ре ли-
гиј ске осно ве. Ре ли ги ју у та квом слу ча ју тре ба упо тре бља-
ва ти са мо као ста би ли за тор ску осно ву при учвр шће њу ми ра. 
Сам при мјер ре ли гиј ског ислам ског по здра ва „се лам“ (мир) 
је ис кљу чи во јед но кон фе си о нал ног зна ча ја од но сно по здрав 
уну тар исла ма за исто вјер ни ке, док је са свим дру ги став у 
од но су на оне ко ји не при па да ју ре ли ги ји исла ма. Мир се 
ко ри стио са мо у си сте му ја ча ња ре ли ги је и ели ми ни са ња 
кон фликт них ста ња уну тар ислам ско-арап ске раз је ди ње не 
за јед ни це у пр во ври је ме ства ра ња ре ли ги је исла ма. Ми ли-
тант ност ди је ло ва исла ма се огле да у об је ди ња ва ју ћој иде-
ји и на сто ја њу да ре ли ги ја исла ма бу де ре ли ги ја цје ло куп не 
људ ске за јед ни це на сви је ту, а што с дру ге стра не не ми нов но 
ра ђа от пор оних ко ји не ми сле исто,  што на кра ју до во ди до 
ста ња по ре ме ће них од но са.1

 Не ми нов но је да се ислам ши ри и као дру штве ни су-
ве ре ни тет, што је основ ни раз лог што та кав на чин ре ли гиј-
ског ши ре ња не мо же во ди ти трај ном ми ру. Упра во у Бо сни 
и Хер це го ви ни (убу ду ће чи та ти БиХ) као при мјер, аспект 
ши ре ња др жав ног ин те гри те та не од го ва ра ни у ком сми слу 
пра во слав ном ста нов ни штву у БиХ, а ни би ло ком дру гом ко-
је не при па да ре ли ги ји исла ма. На то нас ста ње упу ћу је без-
број до го во ра и спо ра зу ма ко ји су кр ше ни упра во из раз ло га 
ислам ског гле да ња на кон цепт уре ђе ња др жа ве и рје ша ва ње 
про бле ма у др жа ви. (очи то на ре ли гиј ско прав ним осно ва ма 
уте ме ље ним на ислам ском по гле ду уре ђе ња дру штва)!

Та ко ђе нам на то  ука зу је и са ма си ту а ци ја су че ље них 
по гле да уну тар ислам ских ин те ре са у окви ру при пад ни ка 
ислам ске вје ро и спо ви је сти у БиХ. Ту упра во по сто је дви је 

1 Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002, стр. 304-311,
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стру је ко је су би ле на ро чи то до ми нант не у то ку гра ђан ско-
ре ли гиј ског ра та у БиХ као и у по страт ном пе ри о ду. Очи ти 
при мје ри за то су су ко би у Ца зин ској кра ји ни из ме ђу са мо-
про гла ше них ауто но ма ша Фи кре та Аб ди ћа и сна га ар ми је 
БиХ ло јал не Али ји Изет бе го ви ћу; за тим уну тра шња ме ђу-
му слимснска раз ра чу на ва ња у Са ра је ву, те низ дру гих рад њи 
ко је су пред у зи ма не у дру гим ло кал ним за јед ни ца ма, ка ко 
уну тар ре ли ги је исла ма та ко и у су ко би ма исте са дру гим 
ре ли ги ја ма то ком гра ђан ског ра та у БиХ. Ци је ло ври је ме је 
во ђен су коб на гра ни ци игре отво ре них ка ра та за ислам или 
про тив исла ма, као и са исла мом и са не и сла мом. Нео спор на 
је чи ње ни ца да су та кве кон фликт не ак тив но сти би ле кре и-
ра не не са мо уну тар ислам ског тки ва у БиХ, не го и ак тив но-
сти ма ко је су ин пу ти ра не из ва на ка ко са ислам ске та ко и са 
не и слам ске стра не.2 Кон фликт је уви јек тре ба ло хра ни ти да 
би се одр жа вао у жи во ту, а с тим што је он у БиХ уви јек имао 
глад на уста ви ше па се тај не до ста так хра не ја вљао као ге не-
ра тор но вог кон фликт ног ста ња.

Пре ла зак на ислам се огле дао у гу бље њу др жав ног су-
ве ре ни те та и при хва та њу ислам ског су ве ре ни те та. То је у 
ства ри цен тар и срж раз ми шља ња исла ма као на чи на у пре-
ва зи ла же њу кон фликт ног ста ња. То је злат на фор му ла ислам-
ског ши ре ња, тзв. уда рац ко јим се по сти жу рје ше ња два 
основ на ста ва као осно ве за пре ва зи ла же ње про бле ма (кон-
фликт ног ста ња), та ко и за ислам као ре ли ги ју на свом пу ту 
екс пан зи о ни стич ког ши ре ња. У том сми слу мо же се за кљу-
чи ти да ће ислам (фун да мен та ли стич ки) на сто ја ти ге не ри са-
ти кон флик те ка ко би то бо жњим рје ше њи ма истих по сти зао 
злат не ре зул та те ши ре ња су ве ре ни те та те ри то ри је, а ти ме 
и су ве ре ни те та прав ног уре ђе ња на тој те ри то ри ји. Гу бље-

2 У безброј примјера директног инфилтрирања разних облика уплитања и 
потпиривања вођења сукоба са јаком религијском позадином у БиХ јесте и 
чињеница увоза страних-исламских религијских бораца. У свом примјеру 
обесправљености у односу на права бораца након рата припадници 
муслиманске војске,  који нису на директан начин припадали и исламској 
конфесији истицали су ситуације: „... да се моје заслуге негирају (мисли се 
на неравноправност права борачке популације након рата)... уважавају се 
само муџахедини, а то се јасно види на сваком кораку у овој земљи... од 
прије неколико мјесеци као ратни војни инвалид своју инвалиднину могу 
подићи једино и искључиво у банци која се зове ШЕХ-ИН... сам наслов те 
банке све казује“ Види шире : Пинкас Зебулон, Жута јабука и други знакови, 
Културно умјетничко друштво „Гајрет“, Пурачић, 2009, стр. 7-11.
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њем су ве ре ни те та са при хва та њем исла ма ука зу је нам да су 
је ди ни од но си ко ји су пре о вла да ва ли у од но су на не и слам 
од но си ра та, тј. же ље исла ма да се и на под руч ју не и сла ма 
про ши ри вје ра ислам ског ис по ви је да ња. По ла зе ћи од то га да 
је ду жност сва ког при пад ни ка исла ма ми си ја „пре тва ра ње 
сви је та у је дин стве ну др жа ву у ко јој ће вла да ти трај ни мир 
ре гу ли сан ше ри ја том“3 до ла зи се до за кључ ка да се ин ди ви-
дуа или гру па ко ја по чи ва са осно ве исла ма као ре ли ги је ни је 
у ста њу на осно ву уни вер зал них мо рал них нор ми да из вр ши 
функ ци ју рје ша ва ња кон фликт ног ста ња, упра во из раз ло га 
је дин стве ног по гле да на уре ђе ње дру штве не за јед ни це ка ко 
на ло кал ном та ко и на гло бал ном пла ну. Ко на чан циљ исла ма 
је сте мир али та кав да под ра зу ми је ва са мо вла да ви ну јед не 
вје ре, од но сно исла ма.4 На тој осно ви же ље за ми ром мо гу да 
се те ме ље тврд ње рје ше ња кон фликт ног ста ња све до тле док 
се не поч не ула зи ти у су шти ну кон крет ног ми ра, па из тог 
раз ло га ислам као ре ли ги ја по зна је пе ри о де при мир ја. Усљед 
не мо гућ но сти са гле да ва ња си ту а ци је у де таљ ном оби му, те 
не мо гућ но сти на осно ву ре ли ги о зне дог ме чи ње ња два по сла 
уза јам но, во ђе ислам ских кон це па та уре ђе ња дру штва као је-
дин стве не ре ли гиј ске за јед ни це, че сто пу та за тра же при мир-
је упра во ра ди по тре бе са гле да ва ња ста ња до кле се сти гло 
у про во ђе њу до са да шњег ши ре ња ре ли ги је  и ко ли ко се под 
су ве ре ни тет ре ли ги је до ве ло оних ко ји су би ли из ван ње.

Као по твр да пред ход но из не се ног ста ва огле да ла би се 
у до ка зу прак се исла ма и ње го ве ме ђу на род не док три не ко ја 
про ис ти че из ка ко ин ди ви ду ал не та ко и ко лек тив не ми си је 
сва ког вјер ни ка да се бо ри за та кво уре ђе ње сви је та у ко ме би 
ре ли ги ја исла ма би ла је ди на ре ли ги ја, а гдје би све о бу хват-
ност ми ра би ла ре гу ли са на ислам ским прав ним по рет ком 
за сно ва ним на ше ри ја ту. У су прот ном, а по ше ри јат ској те о-
ри ји ме ђу на род них од но са, ислам је у стал ном и отво ре ном 
су ко бу са зе мља ма не и сла ма, од но сно они ма у ко ји ма ислам 
као ре ли ги ја не пред ста вља те мељ ну по став ку за сно ва но сти 
дру штва. У те о ри ји ме ђу на род них од но са гле да но из угла ре-
ли ги је исла ма да на шњи сви јет у ко ме ми жи ви мо ди је ли се на 

3 Види: Мирољуб Јевтић, Савремени џихад као рат, „Никола Пашић“, 
Београд, 2001, стр. 15-64.

4 Види: Магистарски рад, Мехмедалија Нухић, Третманвјерскогекстремизма
умеђународномправуоружанихсукобасапосебнимосвртомнаисламски
фундаментализам, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2009.



МехмедалијаНухић КОНЦЕПЦИЈАИСЛАМСКОГПОГЛЕДА...

134

осно ву та кве те о ри је на сви јет ми ра (дар ал ислам)  и сви јет 
ра та (дар ал харб).5 Про стор из ме ђу та два сви је та за сно ван 
на ше ри јат ском по гле ду на сви јет уоп ште ка рак те ри ше кон-
ти ну и ра но не при ја тељ ство са оним ко ји не при па да ју сви је-
ту исла ма оме ђе но пе ри о ди ма при мир ја тек та квим и то ли-
ким ко ји би са мо на тре ну так да ли при ли ку да спро во ди о ци 
ислам ске да ље (ши ре ња) са гле да ју до стиг ну то и за у зму курс 
пре ма за цр та ном. У том пе ри о ду при пре ме за на ред но ста ње 
кон фли ка та ислам је из гра дио и пре ла зни пе ри од за пре ва зи-
ла же ње кон фликт ног ста ња ко је су прот ној стра ни (не и слам-
ској) пру жа мо гућ ност да без отво ре ног су ко ба са исла мом 
ста не на ње го ву стра ну пу тем при хва та ња по ни жа ва ју ћег 
ста ња не и слам ске др жав не за јед ни це у од но су на ислам ску, 
а то је ста ње пла ћа ња дан ка (џи зи је) као пре ла зно ста ње до 
свје сног и си стем ског ста ња при хва та ња ислам ских ше ри јат-
ских прав них нор ми уре ђе ња дру штва.

На ве де ну те о ри ју ислам ских ме ђу на род них од но са и 
ни је мо гу ће јед но став но при мје њи ва ти па се на осно ву уче ња 
те мељ них прин ци па ре а ли за ци је Кур’ана од стра не ислам ске 
уле ме6 при би је же пар ци јал ном од но су на спрам оних ко ји не 
при па да ју прав но ислам ском си сте му уре ђе ња дру штва. Је-
дан ду го го ди шњи про цес спољ но-по ли тич ког опре дје ље ња 
му сли ман ских др жа ва је про цес ду жег по ми ре ња у ко ме би 
тре ба ла иде о ло ги ја исла ма би ти за сно ва на на ми ро љу би вом 
обра зов но-од гој ном по сте пе ном пре ла ску на ислам.7

  С дру ге стра не, на сто ја ње ожи во тво ре ња тра ди ци-
о нал не ислам ске те о ри је ме ђу на род них од но са су ка рак те-
ри сти ке по гле да фун да мен та ли стич ке оп ци је ко ја с по зи ци ја 
ра ди кал ног ши ре ња ре ли ги је исла ма же ли да ожи ви те о ри ју 
све о бу хват ног ши ре ња ре ли ги је исла ма за сно ва ног на прав-
ном си сте му про и за шлом на осно ву ше ри ја та. На та квој осно-
ви по гле да на сви јет да нас смо свје до ци та квих кон фликт них 
ста ња гдје је свјет ски мир на ро чи то уру шен та квим кон-
фликт ним ак тив но сти ма ко је су до те мје ре ра ди кал не гдје 
при пад ни ци јед не ре ли ги је, у овом слу ча ју исла ма, не жа-
ле ћи чак ни соп стве не жи во те свје сно их жр тву ју ћи са мо у 

5 Ви ди: Ми ро љуб Јев тић, Савремениџихадкаорат, „Ни ко ла Па шић“, Бе о-
град, 2001, стр. 18-24.

6 Дра ган Но ва ко вић, Школствоисламскезаједнице, ЈУ НИР, Ниш, 2004, стр. 
153-155.

7 Исто.
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ци љу оства ре ња је дин стве ног по гле да на уре ђе ње сви је та у 
ко јем би тра ди ци о нал но ислам ска те о ри ја ме ђу на род них од-
но са чи ни ла око сни цу по ли ти ке ислам ских – му сли ман ских 
зе ма ља. 

Заблудеизанемаривањаокоснагевјерског
утицаја

Пад бер лин ског зи да озна чио је по че так та квог по гле-
да на под руч ју ју го и сточ не Евро пе ко ја је сво ју пер спек ти ву 
мул ти ет нич ког дру штва по че ла гле да ти кроз на сто ја ња да се 
отво ре про це си ре и ден ти фи ка ци је иден ти те та кроз исто риј-
ску пер спек ти ву и сте ре о ти пе ко ји су ис кљу чи ва ли пој мо ве 
де мо кра ти је и људ ских пра ва у име све те про шло сти. На тим 
осно ва ма БиХ пред ста вља дру штво гдје се у ре ли гиј ским за-
јед ни ца ма не при зна је дру ги и друк чи ји већ се фа во ри зи ра 
сво ја ет нич ка за јед ни ца, а дру ге за јед ни це при зна ју са мо под 
при ти ском европ ских стан дар да гра ђан ског дру штва, док у 
са мој ре ли ги ји ни пра во ма њи не ни пра во гра ђан ства ни су 
при зна та пра ва.8

За у ста вља ње ра та у БиХ и кон сти ту и са ње ми ра као и 
ор га ни зо ва ње де мо крат ских про це са те кло је уз по моћ стра-
не ин тер вен ци је при че му су људ ска пра ва и сло бо де ре ду-
ци ра на9 у ин те ре су ста бил но сти у ре ги о ну та ко да ве ћи на 
за ко на на мет ну тих од стра не ви со ко-на мје снич ког апа ра та 
ри мо ка то лич ке Евро пе у зе мљи раз др ма ној гра ђан ско-ре ли-
гиј ским су ко бом ни до да нас не га ран ту ју спрем ност на ре-
фор ме ко је би тре ба ло под у зе ти од стра не гра ђан ске ал тер-
на ти ве. Су ко бом у БиХ ин спи ри са ним и во ђе ним у знат ном 
ни воу и уз бла го слов су ко бље них ре ли гиј ских за јед ни ца у 
пе ри о ду на кон за у ста вља ња истог во љом оних ко ји су прет-
по ста вља ли да је су ви ше ма ли јаз аку му ли ра не те жње ре-
ли ги о зне до ми на ци је на под руч ју Бал ка на, по ку ша ли су да 
про цес до ла же ња до исти не и оства ри ва ње прав де ство ре на 
те ме љу из град ње по вје ре ња и по ми ре ња, у свр ху из град ње 
со ци јал ног ми ра на ба зи ме ђу ре ли гиј ског спо ра зу ми је ва ња, 

8 Види: на интернет страници: www.http://WWW.IPCSA.ba/konjic_uvodno_izl-
aganje.php

9 Види: Под лупом. Људска права 1991-95, Фонд за хуманитарно право, 
Београд, 1997
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упра во на оним кон цеп ци ја ма од ко јих ни јед на ре ли ги ја из 
Бо сан ског су ко ба ни је од сту пи ла, ка ко у ври је ме рат ног ста-
ња, та ко и у по сли је рат ном пе ри о ду. И упра во из тог раз ло га, 
у зе мљи у ко јој се кон фро та ци ја по ти ца на са ре ли гиј ске осно-
ве и кон ти ну и ра но по др жа ва на из ва на, на ме ће се као пре пре-
ка људ ским пра ви ма у на мје ри пре ва зи ла же ња кон фликт ног 
ста ња, те до во ди до све ве ће ап сти нен ци је гра ђа на на из бо-
ри ма и од у ста ја ња од ак тив ног су дје ло ва ња у про це си ма пре-
ва зи ла же ња кон фликт ног ста ња у зе мљи.

 У та квој зе мљи са ста њем кул ми ни ра ју ћег кон фликт-
ног ста ња ко јег још рје ша ва Европ ска ди пло ма ти ја на мет ну-
тим ви со ко пред став нич ким на мје снич ким апа ра том у зе мљи 
у ко јој се кроз при зму ре ли ги о зних по гле да на сто ји про на ћи 
нај бо ља по зи ци ја за пре ва зи ла же ње кон фликт ног ста ња на 
на чин ту ма че ња исти не и прав де уну тар сво јих ре ли ги о зних 
за јед ни ца не мо гу ће је до ћи до ста ња рје ше ња кон флик та.

Пре ва зи ла же ње кон фли ка та у та квим ви ше ре ли гиј-
ским за јед ни ца ма мо же да се од ви ја са мо у усло ви ма гдје 
се при ли ком спо ра зу ми је ва ња и ме ђу соб ног ко му ни ци ра ња 
при зна ју и ува жа ва ју раз ли чи то сти, а што је основ на прет-
по став ка за дје ло ва ње у прав цу рје ше ња кон фликт ног ста ња.

 С об зи ром да ислам као ре ли ги ја у сво јој те мељ ној 
осно ви има за циљ ши ре ње и не по мир љи ви док три нар ни 
став из ра жен кроз по тре бу кон ти ну и те та у по што ва њу ре-
ли гиј ске дог ме из ра же не кроз ста во ве ре ли гиј ског вје ро ва ња 
да не ма ми ра са оним ко не при па да сви је ту исла ма (дар ал 
ислам), а об зи ром да су кар те основ них по те за ба зи ра не на 
по пу ла ци ји ста нов ни штва оку пље ног и свр ста ног на ре ли-
ги о зној осно ви, офи ци јел ној по ли тич кој ди пло ма ти ји то да је 
мо гућ ност бла го ста ња на вла сти уз би је ду гра ђа на с дру ге 
стра не, ко ји су ме ђу соб но по ди је ље ни на осно ву по ри је кла и 
на чи на жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни.

 Ап стракт но и го то во за ма ра ју ће је ис ти ца ње рје ше ња 
кон флик та на под руч ју Бал ка на на осно ву ис ти ца ња иде је о 
та ко зва ној гра ђан ској оп ци ји уре ђе ња дру штве не за јед ни це у 
Бо сни и Хер це го ви ни у ко јој по дје ле ба зи ра не на ет ни ци те-
ту про ду жу ју до стиг ну то ста ње гдје се и на да ље у мно го ме 
за сту па ста ја ли ште вјер ског у од но су на про блем ско. Исте 
оне дру штве не за јед ни це у ко јој су во љом вјер ске те жње и 
уз по моћ дру гих по кре ну ти про це си рат ног ста ња, и у ко јој 
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ни су ни у ком слу ча ју до ки ну ти сно ви кон ти ну и ра них исто-
риј ских те жњи и не за бо ра вље них да на из про шло сти гдје је 
од стра не јед не ре ли ги је пре о вла да ва ло ста ње и ње не ап со-
лут не до ми на ци је.10 Про це си не се ку ла ри зо ва но сти или не до-
вољ не се ку ла ри за ци је ре ли ги је исла ма про и за шли из уче ња 
да је не мо гу ће би ло ко је про це се у дру штву одво ји ти и њи ма 
упра вља ти од по и ма ња истих из ди рект не су шти не исла ма 
не да ју у бу ду ће ври је ме та кве из гле де ко ји би ука зи ва ли на 
ста ња ри је ше но сти кон фликт них дру штве них од но са упра-
во из раз ло га док три нар ног уче ња та кве ре ли ги је. Јер, кон-
фликт но ста ње гдје се у име ње го вог и нај ма њег из ра же ног 
ста ва у во љи за ње го во рје ше ње, при би је же упу та ма ко је сво-
ју сна гу про на ла зе уте ме ље ну на прет по став ка ма ислам ског 
по гле да и уре ђе ња ме ђу на род них од но са не да је го то во ни-
ка кву шан су раз ли чи то сти ма ко је ни су пред ви ђе не и ба зи-
ра не на основ ним по сту ла ти ма исла ма, а ти ме усло жња ва ју 
пу те ве ко ји во де ка из ла зу за рје ша ва ње кон фликт них ста ња. 
На осно ву та квог ста ња и при сту па про це си ма рје ша ва ња 
кон фликт не про бле ма ти ке не ми нов но се за па да у ла ви ринт 
за мр ше них и на ре ли ги ји уте ме ље них не по мир љи вих ста во-
ва, а што нам ука зу је и кон фликт но ста ње од но са у Бо сни и 
Хер це го ви ни то ли ко го ди на и на кон ра та.

Историјскезаблудекојесупродуковале
стањаконфликтниходноса

Да би ушли у са му про бле ма ти ку са гле да ва ња и по јав-
ног ра зу ми је ва ња кон фли ка та на ста лих на под руч ју со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је или бо ље ре ћи у свр ху ра зу ми је ва ња 
бал кан ског су ко ба, мо ра мо кре ну ти од јед ног, на бр зу ру ку 
пред ста вље ног ста ња, ко је је у ства ри и узро ко ва ло из би-

10 Тако је нпр. Адил Зулфикарпасшић који се представља као либерални 
интелектуалац, казао: „Познато је да је на овим просторима до Балканских 
ратова била Турска држава... То је била наша држава, држава која је 
испуњавала наше интересе. Дакле ми смо своју еманципацију, свој 
просперитет, своју будућност везивали за ту турску државу и настојали 
да је ојачамо. Када се турска империја повукла... Срби су у дубини душе 
остали наши противници – рушитљи наше земље.“ Цитирано према СТАВ, 
Нови Сад 21.02.1992. стр. 21, цитат преузет из: Мирољуб Јевтић, Религијаи
политика–уводуполитикологијурелигије, Институт за политичке студије, 
Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 494.
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ја ње кон фли ка та. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да узрок 
ра ђа по сље ди цу он да је кон фликт на под руч ју Бал ка на по-
ро ди ла си ту а ци ја оних зе ма ља ко је су уче ство ва ле у ства-
ра њу пр ве Ју го сла ви је-Вер сај ске тво ре ви не, све до њи хо ве 
уло ге раз гра ди о ца и гро ба ра сво је тво ре ви не. Ин те ре си, ко-
ји су по стиг ну ти на те ме љи ма иде је сло вен ског је дин ства,11 
умно го ме су од ра зи ли за блу де и на те за ња око ци ље ва ко ји 
су ти ме тре ба ли би ти по стиг ну ти. За ми сао ри мо ка то лич ке 
цен тра ли за ци је са тен ден ци јом ши ре ња ка ис то ку до вео је 
до не у спи је ха са мог пла на ши ре ња, од но сно до шло је са мо до 
ко ма да ња срп ске на ци је и рас па да ња Ју го сла ви је по ре цеп-
ту ри „ка то лич ког се це си о ни зма“12 Да би де таљ но при ка за ли 
си ту а ци ју ко ја је не ми нов но во ди ла рас па ду Ју го сло вен ске 
фе де ра ци је нео п ход но је кре ну ти од ста ва свјет ских си ла из 
пе ри о да 1918-19. го ди не, ка да је у пе ри о ду 20. ви је ка во љом 
„ве ли ких“13пру же на огром на и је дин стве на шан са кра ље ви-
ни Ср би ји да ство ри по свом на хо ђе њу соп стве ну ле ги ти ми-
за ци ју. Ме ђу тим исто риј ски јаз, ко ји као коб пра ти окол но-
сти у Ср би ји уви јек је на сце ну по ли тич ких пре ра чу на ва ња 
ис плу та вао од лу ку ко ја је би ла као јед на ве ли ка игра из ме ђу 
тра ди ци је на јед ној и мо дер ни за ци је на дру гој стра ни. Упра-
во на том нео д луч ном ста ву Ср би је у то ври је ме мо же мо об-
ја сни ти ду бо ко уко ри је ње не че сти це рас па да Ју го сла ви је од 
са мог ње ног ра ђа ња.

Вер сај ски ми ров ни спо ра зум сред њу Евро пу је бал ка-
ни зи рао, а та ко бал ка ни зи ра на сред ња Евро па ко ја је ди ри-
гент ском па ли цом да та на во љу Ср би ји да то учи ни, не са мо 
да су на та кав на чин ста ре кон фликт не си ту а ци је оста ле не-
ри је ше не не го су се чак и ме ђу ет нич ке на пе то сти ма њин ских 

11 Ви ди: ЈединствоправославнихСловена,књигапрва, при пре мио Зо ран Ми-
ло ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, 2006.

12 Ви ди: Ср би ја и Сред ња Евро па, на хттп://www.пе сца ник.нет/цон тент/
виеw/940/85/

13 Вер сај ски мир је ре зул тат ра том из ми је ње ног од но са сна га. То је уго вор о 
ми ру за кљу чен 28.6.1919. у Вер са ју (Ver sa il les) из ме ђу си ла Атан те из I свјет-
ског ра та и Ње мач ке на за вр шет ку кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу, на ба зи ко-
јег је тре бао да по чи ва свјет ски по ре дак на кон I СР, а ко ји је омо гу ћио до-
ми на ци ју Фран цу ске у Евро пи и ја ча ње Пољ ске и Ру му ни је, као сaнитарног 
ко ри до ра про тив бољ ше ви зма, на ра чун те ри то ри је Со вјет ске Ру си је. Но ва 
на ста ла др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, због от по ра Ита ли је, ни је при-
зна та од ве ли ких си ла, већ је тре ти ра на као др жа ва у на ста ја њу. Ви ди: Војна
енциклопедија, дру го изд., књ. 10, ВИЗ, Бе о град, 1975, стр. 442-443
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за јед ни ца по че ле аку му ли ра ти за су коб на тлу бу ду ће СФРЈ, 
ко ји је еска ли рао ус по ста вља њем на ци о нал них др жа ва упра-
во на ње ном тлу ство рив ши да нас си ту а ци ју у ре ги о ну ско-
ро без из ла зну, а што је нај ја че ви дљи во да нас на те ри то ри ји 
бив ше со ци ја ли стич ке ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Та-
кво на ста ло ста ње ство ри ло је си ту а ци ју двој но сти ко ја је 
по ра ђа ла кон флик те на тлу Бал ка на. Не сна ла же ње у та квој 
си ту а ци ји би ло је оме ђе но ту ма ра њем из ме ђу, с јед не стра не 
же љом за спро во ђе ње тра ди ци о нал не исто риј ске по ли ти ке 
са пре о вла ђу ју ћим еле мен ти ма ре ли гиј ског ути ца ја и оп ци је 
мо дер ног Европ ског мо нар хи стич ког уре ђе ња са дру ге стра-
не.

Упра во та кво ста ње ја за из ме ђу тра ди ци је и мо дер ни-
за ци је гдје кра ље ви на Ср би ја у ври је ме 1918. го ди не ни је 
кре ну ла пу тем у то ври је ме по ну ђе ног јој ри мо ка то лич ко-
аме рич ког пла на мо дер ни за ци је и про ши ре ња Аустро у гар-
ске мо нар хи је (пре те че да на шње Европ ске уни је) из раз ло га 
те жње за осло ба ђа њем од роп ства упра во од те мо нар хи је с 
јед не стра не те стра ха да би та ква мо нар хи ја мо гла по ста ти 
са ве зни цом та да шње Ње мач ке, од лу чу је се на пут ства ра ња 
др жа ве ко ја би се је ди на на Бал ка ну мо гла су про ста ви ти и 
од у при је ти њи хо вом ути ца ју. Ри мо ка то лич ко-аме рич ка за-
ми сао ства ра ња ја ке про тив те же Ње мач ком ути ца ју као и 
Фран цу ско-Ен гле ска бо ја зан од спо зна је да Ње мач ка не ће 
би ти за у ста вље на у сво јим на мје ра ма агре сив но-екс пан зи о-
ни стич ког ши ре ња ка ис то ку, у то ври је ме Ни ко лу Па ши ћа14 
при мо ра ло је да од у ста не од иде је по зна те још из пе ри о да 
1830. и ње ног чу ве ног твор ца Или је Га ра ша ни на у дје лу На-
чер та ни је, да срп ску на ци ју до ве де до јед ног ци ља тј. оку пља-
ња Ср ба ко ји жи ве у свим стра ним др жа ва ма (у то ври је ме) у 
јед ну срп ску др жа ву. Сред њо е вроп ска иде ја, ри мо ка то лич ко 

14 Никола Пашић, рођен 18.12.1845. у Зајечару. Дугогодишњи предсједник 
владе Србије и Краљевине Срба Хрвата и Словенаца. На уједињење свих 
Јужних Словена пристао је преко воље само под условом да се на све земље 
изван Србије прошири постојећа власт србијанске монархије и династије, 
оправдавајући то своје понашање теоријом да се нова држава може базирати 
само на покушајној државности Срба. Био је предсједник делегације 
Краљевине СХС на мировној конференцији у Паризу 1919. године. Позната 
његова реченица коју је изговарао: „ Срби јесу мали народ, али већег између 
Беча и Цариграда немамо“. Види: интернет страницу www.http://sr.wi ki pe-
dia.org/wi ki/%d0%9D%D0        .... 
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се це си о ни стич ко на сто ја ње и ин те ре си та да шњих ве ли ких 
си ла при мо ра ли су Ни ко лу Па ши ћа на пут са основ ном ка-
рак те ри сти ком кон зер ва ти ви зма и сна жног цен тра ли зо ва ног 
др жав ног уре ђе ња - од но сно ус по ста ву зе мље ко ју ће ка сни је 
ко му ни сти ре а ли зо ва ти на кон дру гог свјет ског ра та на фе де-
рал ној осно ви. Ти ме је би ло за вр ше но јед но раз до бље уми-
ре ња узро ка ко ји су про ду ко ва ли кон флик те с јед не стра не, 
а са дру ге са мо је на трен од ло жен про је кат сред њо е вроп ске 
иде је од стра не ри мо ка то лич ке Евро пе15 да би по том оне сна-
ге ко је су се упра во за ла га ле за ства ра ње Ју го сла ви је на кон 
пре да ха на ста ви ле раз град њу  иде ја сло вен ског је дин ства ко-
је су не ми нов но во ди ле про јек ту рас па да њи хо ве тво ре ви не и 
ства ра ња ма њих ва зал них др жав них је ди ни ца ко је би лак ше 
та ко усит ње не би ле во ђе не за по тре бе њи хо вих даљ них иде ја 
и ре а ли за ци је истих.

И упра во сад, по истом ре цеп ту ства ра ње ду а ли стич-
ког ста ња ко је је Ср би ји би ло ну ђе но 1918-19. го ди не, а ко је 
је због ње не нео д луч но сти, на ње ну ште ту, и на ште ту срп-
ског на ци о нал ног ти је ла од ра зи ло се ја ко по губ но у пе ри о-
ду дру гог свјет ског ра та и у пе ри о ду рас па да со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је од стра не истих оних „ве ли ких си ла“, у ства ри 
спро вод ни ца иде ја за пад ног кр шћан ства под њи хо вим ин те-
ре сним при ти ском до ве ло је до про ду жа ва ња кон фликт них 
ста ња ко ја су има ла по гу бан ре зул тат за на ро де на тлу Ју го-
сла ви је.16

Са гле да ва ње чи ње нич но-исто риј ског ста ња, уоча ва ње 
сво јих гре ша ка и по гре шно ода бра них пра ва ца иза зва них и 
по ти ца них стра ним ин те ре си ма и њи хо вим крај њим на мје-
ра ма, су основ ни еле мен ти ко је тре ба да про на ла зе и узи ма ју 
за из град њу сво јих по чет них ста во ва и офи ци јал на и на род на 
ди пло ма ти ја као и гра ђан ско де мо крат ске ор јен та ци је, а све 
у свр ху ода би ра пра вих пу те ва у 21. ви јек. И упра во тај страх 
да се у са да шње ври је ме по ред ја ких вањ ских при ти са ка и 
по ли тич ког мен тор ста ва из ва на по но во не на чи ни по тез ко ји 
би ре зул ти рао но вом за блу дом, те не ра зу ми је ва њем од стра-
не дру га два на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни ста ња ко је је ка-

15 Види: Унија, политика Римокатоличке цркве према православним
Словенима, приредио др. Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, 
Београд, 2005.  

16 Види: Маријан Корошић, Југословенскакриза, Напријед ЕИЗ, Загреб, 1988.
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рак те ри стич но и кон фликт но, та ко да се у ства ри са мо ра ђа ју 
и мно же но ви кон флик ти у ра зним сфе ра ма и об ли ци ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни и про ду ку ју та кве од но се ко ји ука зу ју 
да Бал кан ски кон фликт ни је још уви јек ри је шен.

За Му сли ма не је Ју го сла ви ја озна ча ва ла под руч је је-
дин стве не вјер ске за јед ни це, а за Ср бе је дин стве не на род не 
на ци о нал не за јед ни це. Му сли ма ни вјер ни ци се по ко ра ва ју 
во љи бо жи јој из над ко је не по сто ји ви ше ни шта, а во ља бо-
жи ја на осно ву ислам ског ту ма че ња је тврд ња да не по сто ји 
на ци ја, по сто ји и при зна је се са мо за јед ни ца вјер ни ка (исто-
вјер ни ка). Рас пад Ју го сла ви је за Му сли ма не је озна ча вао у 
ре ли гиј ском сми слу удар на је дин стве ност ислам ско вјер ског 
про сто ра, од но сно еле ме нат уру ша ва ња је дин стве не ре ли гиј-
ске за јед ни це на том про сто ру.17 

Из тог раз ло га, во ђа бо сан ских Му сли ма на Али ја Изет-
бе го вић при је из би ја ња бра то у би лач ког и гра ђан ског ра та на 
про сто ру бив ше Ју го сла ви је из у зет но се за ла гао за оп ста нак 
исте упра во из раз ло га оп стан ка је дин стве не ре ли гиј ске за-
јед ни це, ко ја би у кон фе де ра тив ном ста њу има ла кон ти ну и-
тет даљ њег по сто ја ња с тим што би се власт де цен тра ли зо-
ва ла та ко да би при мат др жав не уло ге пре у зе ла у цје ло сти 
фе де рал на је ди ни ца уз до ми нант ну вла да ју ћу по пу ла ци ју 
исла ма на том под руч ју. Оп ста нак је дин стве не ре ли гиј ске за-
јед ни це је на та кав на чин зна чио дис кон ти ну и тет је дин стве-
не на ци о нал не за јед ни це, а што срп ском на ро ду ни ма ло ни је 
од го ва ра ло, па је на та квој осно ви и ро ђе на кли ца кон фликт-
ног ста ња ко ја ће ка сни је кул ми ни ра ти у ору жа ни су коб су-
про ста вље них стра на. Кон фликт но ста ње бу ду ћег рас па да 
ју го сла вен ске је дин стве но сти је упра во од му сли ман ског 
ру ко вод ства бра ње но ста вом очу ва ња земљеислама. На и ме, 
кла сич но ислам ско схва та ње ко је бра ни ову те зу је сте у ста-
ву да јед ном зе мља осво је на од стра не исла ма оста је у трај-
ни ама нет ислам ска, од но сно јед ном пот чи ње на зе мља под 
окри ље прав но ислам ског ре жи ма, на осно ву ше ри јат ског ту-
ма че ња оста је вјеч но ислам ска.

Оп ста нак исла ма као ре ли ги је на под руч ју Бал ка на мо-
гао би се по сма тра ти у об ли ку по сто ја ња чи ње нич них гре ша-
ка ко је су по чи ње не или за не ма ру ју ћих ста ња од но са гле да ња 

17 Види: Србија и Средња Европа, на  http://www.pe sca nik.net/con tent/vi-
ew/940/85/
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та да шњих вла сти у од но су на ре ли ги о зно ислам ске те жње у 
та да шњој Ју го сло вен ској за јед ни ци из пе ри о да 1918. го ди не. 
Гло бал ни за хват у ис ка за ној ла ко ћи схва та ња, од но сно не-
схва та ња од стра не срп ске та да шње ин те ли ген ци је, на род не 
при пад но сти ислам ске по пу ла ци је, од но сно не схва та ња „ни-
шта од оног што бит но опре дје љу је му сли ман ске ма се“,18 а 
то је упра во ре ли ги ја ко ја об је ди њу је и иде о ло шки усмје ра ва 
кре та ње те ма се има ло је за ре зул тат на го ми ла ва ња кон фли-
ка та у ра зним сфе ра ма ко ји ће кул ми ни ра ти у су ко би ма во-
ђе ним на Бал кан ском под руч ју. Исто та ко на кон 1945. го ди не, 
си стем ко ји је ус по ста вљен за не ма ри вао је ути цај ре ли ги је, 
те је раз ми шљао да уз по моћ кул ту ре са ре во лу ци о нар ном 
иде јом во де ћи ма се за со бом у но во на ста ли си стем дру ге Ју-
го сла ви је,  пре ва зи ћи ути цај ре ли ги је и сма трао је да у ње му 
не ће би ти мје ста „ре ли ги о зних пред ра су да“,19 од но сно да ће 
ре ли ги ја због то га што је опи јум ски дје ло ва ла до са да на ма-
се пре ста ти да та ко дје лу је у бу дућ но сти. За не ма ре на је чи-
ње ни ца ре ли ги о зног стр пљи вог и про ра чу на тог дје ло ва ња од 
стра не ислам ских та да шњих ка дро ва, ко ји до би ва ју ћи по ли-
тич ке функ ци је у но вој Ју го сла ви ји по си сте му на ци о нал ног 
кљу ча, а што је на кра ју во ди ло и до ве ло до при зна ња му сли-
ман ске на род но сти, ко ја и та ква „ни је мо гла да оде да ле ко од 
исла ма као вје ре“20 Ства ра њем, од но сно при зна ва њем му сли-
ман ске на род но сти умно го ме је до при ни је ло пред ста вља ње 
ру ко во ди ла ца ислам ске вје ро и спо вје сти сљед бе ни ци ма ре во-
лу ци о нар но идеј ног пу та ко ји је у ства ри тра си рао упра во 
на мје ре ко је су по ка за ле сво је пра во ли це у го ди на ма пред 
по че так и у то ку про те клог гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це-
го ви ни.21 И упра во у про те клом ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни 

18  Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002.

19 Види: Србија и Средња Европа, на http://www.pe sca nik.net/con tent/vi-
ew/940/85/

20 Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002, стр. 286.

21   „...они су се јавно проглашавали Србима мислиманске вјере или Хрватима 
и тако заваравали и једне и друге. Напросто, скоро нико међу водећим 
српским и хрватским интелектуалцима није познавао шеријат па самим 
тим нису могли ни знати за институт који се назива такијах... њега могу 
примјењивати они који слиједе свету књигу ислама... Такијах даје право 
муслиману да, када је у опасности, може да се прикрива и да чак негира да 
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мо гла се ви дје ти кул ми на ци ја ре ли ги о зно иде о ло шке те жње 
ко ја је у од ре ђе ном мо мен ту да ва ла на ду вра ћа ња исла му зе-
мље исла ма ко ја је не ка да то би ла.

Стра хо ва ња му сли ман ске ин те ли ген ци је од чи ње ни-
це ка ко да ље кроз бу дућ ност,  а  ко ја је оста ла на под руч ју 
Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, на кон ње ног ства ра ња 
1918. го ди не, и на кон рас па да ото ман ске им пе ри је, одво је на 
да ле ко од и она ко се ку ла ри зо ва не Тур ске од стра не Ке ма ла 
Ата тур ка, сво ју је на гло по вра ће ну сна гу осје ти ла упра во у 
мо мен ту ка да је свјет ска ди пло ма ти ја од лу чи ла да кон фликт 
на Бал ка ну ри је ши та ко што ће и фак тич ки при зна ти Бо сну 
и Хер це го ви ну, од но сно ње ну са мо стал ност. Сва про бле ма-
ти ка свјет ске ди пло ма ти је ве за на за под руч је рје ше ња Бал-
кан ског про бле ма ма ни фе сто ва ла се при зна том са мо стал-
но шћу Бо сне и Хер це го ви не ко ја је тим ак том да ла ула зну 
кар ту свим кон флик ти ма ко ји ће на ста ти то ком гра ђан ског 
ра та у Бо сни и Хер це го ви ни. Обим и сло же ност кон флик та 
нај бо ље се огле да у свим уло же ним на по ри ма ме ђу на род не 
за јед ни це да за у ста ви оно че му је она тво рац би ла, а што се 
огле да ло у те жи ни си ту а ци је у ци љу за у ста вља ња су ко ба ко-
ји је во ђен на под руч ју Бал ка на са из ра зи то ја ком при мје сом 
ре ли ги о зно ислам ског еле мен та у ка рак те ру су ко ба. Исто та-
ко ка ко у рат ном та ко и у по сли је рат ном пе ри о ду Бал кан ска 
тво ре ви на ме ђу на род не за јед ни це и ве ли ких си ла упра во из 
раз ло га же ље за до ми на ци јом на цје ло куп ној те ри то ри ји зе-
мље, а од стра не ру ко вод ства бо сан ских Му сли ма на ја вља се 
су штин ски про блем на ко јег не му сли ман ски на род не мо же 
да при ста не, а ко ји се од ра жа ва у те жњи уни јат ског на чи на 
уре ђе ња зе мље.

 Као за кљу чак ов дје се на ме ће раз ли чи то ми шље ње 
у по гле ду учвр шће ња др жав но сти Бо сне и Хер це го ви не, од 
стра не на ро да ко ји жи ве у њој и то упра во она кве др жав но-
сти ко ја би омо гу ћа ва ла даљ ње стра те шко на пре до ва ње и 
ши ре ње ре ли ги је исла ма ка Евро пи, од но сно та кве др жав но-

је муслиман, а у блажој форми да једно ради, а друго мисли“. Тај институт 
се заснива на Кур’анском ставку: „Оног који занијече Аллаха, након што је 
у њега вјеровао - осим ако на то буде приморан, а срце му остане чврсто у 
вјер и - чека Аллахова казна“ Види: цитирано, Мирољуб Јевтић, Религијаи
политика–уводуполитикологијурелигије, Институт за политичке студије, 
Факултет политичких наука, Београд, 2002. стр. 286.
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сти ко ја би уви јек у бу дућ но сти свјет ским мен то ри ма рје ше-
ња Бал кан ског кон флик та пру жа ла искру за упа ље ње не ког 
но вог бу ре та ба ру та на под руч ју Бал ка на, а у ци љу да љег ре-
ли ги о зног кон фрон ти ра ња и евен ту ал ног вјер ског ши ре ња.  

Религијаирјешењеконфликата
убудућности

Иде о ло ги ја је дру га стра на вје ре, па из тог раз ло га и не 
мо же да бу де до за ко ја сми ру је су коб. На ро чи то су ко би ко ји 
се де ша ва ју и ко ји ма је по за ди на ре ли гиј ски основ. Оно што 
је би ло ге не ра тор ска сна га су ко ба не мо же да бу де осно ва 
сми ре ња су ко ба. У од но су ко ли ко је јед но дру штво успје ло 
да по ти сне вјер ско из си сте ма рје ша ва ња кон флик та, уто ли-
ко оно успи је ва да ре а гу је аде кват но на про блем. Су шти на 
ула ска у про блем је от кри ти бит по чет ка су ко ба, а са чи јим 
ре зул та том се тре ба ју ком про ми сно сло жи ти оне сна ге ко је 
су уче ство ва ле у су ко бу. Ако не ма из ми ру ју ћег ста ва и ком-
про ми са уну тар стра на у су ко бу не ма ни мо тор не сна ге ко ја 
би во ди ла про цес по ми ре ња. Еле мен ти : еко но ми ја, су жи вот, 
при пад ност на ро ду, је зик, род би на, за јед нич ки су жи вот у за-
јед ни ци при је из би ја ња кон флик та, све су еле мен ти ко ји мо-
гу да бу ду осно ва ста бил но сти.

У зе мља ма у ко ји ма по сто ји ви ше ре ли гиј ских кон фе-
си ја не мо гу ће је про бле ме рје ша ва ти са по зи ци ја тих ре ли ги-
ја. Ути цај ме ђу на род не за јед ни це у тим зе мља ма на по љу рје-
ша ва ња кон флик та, као тре ће стра не, огле да се са мо у рје ша-
ва њу тех нич ких про бле ма као нпр. еко ло шких, еко ном ских, 
ко му ни ка циј ско ин фра струк тур них, а ни ка ко осје тљи вих 
од но са због ко јих је и на ста ло кон фликт но ста ње. Су шти на 
кон флик та на ме ће и на чи не ка ко се исти тре ба и ри је ши ти. 
На ро чи ту уло гу у рје ша ва њу су ко ба има ју сред ства ин фор-
ми са ња. Онај ко кре и ра сви јест ма са, кре и ра и на чин рје ша-
ва ња су ко ба. Сва ки кон фликт не рје ша ва се пре би ја њем си-
ту а ци је пре ко ко ље на ни ти за не ма ри ва ње ср жи јер у та квој 
фа зи до ла зи до то га да се са мо вр ши исто риј ско за та шка ва ње 
за од ре ђе но ври је ме или од го ду за ври је ме ко је ће се че ка-
ти па да се на да ље ге не ри ше ста ње кон флик та у го рем об-
ли ку не го при је. Ин те гра ци о не те жње су ге не ри са ле раз не 
про бле ме, па ка да на мо ме нат за ста ну про блем се учи ни као 
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ри је шен, та ко да се на но во отво ри чим се ство ре усло ви ко ји 
вла да ју у сви је ту ин те гра ци о них те жњи. 

Ме ђу ре ли гиј ски ди ја ло зи не мо гу до ве сти до сми ре ња 
си ту а ци је22 из раз ло га за то што сва ка кон фе си ја има свој циљ. 
С об зи ром на су прот не ци ље ве ко ји су би ли и оста ли по ла-
ри за ци ја кроз цје ло куп ну исто ри ју та ко да те ре ли гиј ске за-
јед ни це ни су у ста њу да пре ва зи ђу про блем. Сва ки кон фликт 
по чи ње са ста вом, од но сно крај њим ци љем и сва ки су коб 
по сје ду је на чин рје ша ва ња. Ком про мис је тај на рје ша ва ња. 
А нај бо љи по зна ва о ци тај не ком про ми са на ла зе се на ло кал-
ном ни воу, упра во на оном мје сту гдје је кон фликт имао свој 
нај ве ћи учи нак. Офи ци јел на ди пло ма ти ја ни ка да не за тва ра 
вра та кон флик ту, она то чи ни са мо до оног ни воа док га као 
та квог не ло ка ли зу је. Офи ци јел на ди пло ма ти ја је као и ва ри-
ја бла ко ја уви јек има про мје њи ву ве ли чи ну, док жи вот ко ји 
ко ри сти те мељ не по став ке за сно ва не на основ ној за јед ни ци 
гдје и про блем има свој учи нак, упра во на том мје сту га је и 
нај лак ше ри је ши ти. Кон фликт гле дан из ба зе гдје му је жа ри-
ште мо же да бу де са свим друк чи је ин тер пре ти рен на ви шем 
ни воу, па је ре цен зи ја офи ци јел не ди пло ма ти је у ства ри ње на 
при мје на у ба зи, на мје сту гдје је и кон фликт за по чео.    
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ACONCEPTIONOFISLAMICVIEW
ONRESOLVINGCONFLICTSINNEW
ARCHITECTUREOFBALKANREGION

Summary

Fromhistoricalpointofview,humancivilizationhassub
stantiallybeenmadeofbiggerorsmallerconflictsituationspro
ducing the type of relations between the conflicted sides that
usually peaked in the conflict incandescence or thewar. Vari
ous interestshavecausedvariousconflictsituations.Consider
ing thebasisof theemergedconflictsituationsaswellas their
backgroundsitispossibletonoticeinterestsasabasicstarting
point that led to the conflict situations.Both indistantand re
centpastandinthesetimesofourlivingoneofmanycausesthat
hasbeennoticeableandthathascausedemergenceandrealiza
tionoftheconflictsituationsisideologicalreligiousconscious
ness–religion.Exactlythisaspectofconflictsituationbasedon
religiousinterestsandintheBalkanregionisthethemeofthis
paper,inwhichauthoranalyzedandsubstantiallyunderlinedits
significanceinresolvingconflictsinnewarchitectureoftheBal
kanregion.
KeyWords:religion,conflict,Islam,religiousideology,overcom

ingconflictsituations,etc.
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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ЗоранМилошевић*

СПОЉ НО-ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
АМ БИ ЦИ ЈЕ ТУР СКЕ

Са же так

Турскажелидасествори„Новисветскипоредак“,за
једносазапа днимсавезницима,укомебионаигралаједнуод
главнихулога.Утомсмислурадинатомедапостанестал
ни чланСавета безбедностиОУН, а већ је успела да дру
гичовекНАТОпостанеТурчин,чимејеуспеладазначајно
наметнесвојеид ејеипогледеовојвојнојорганизацији.Иако
ТурскауспевадасеприказујеЗапа дукаоносилац„умереног
исламизма“илиберализма,онапокушавадаупраксиспро
ведеконцепт исламскедржаве,збогчегајевладајућаисла
мистичкапа ртијауТурскојпокренулауставнереформеда
уведепредседничкисистем,укомебипредседникимаоовла
шћењасултана(световнавласт),ауоквируповраткахали
фата(религиознавласт)тежедајепребаценагенералног
секретараОрганизацијеисламскеконференције(ОИК).Сада
овоместозаузимаграђанинТурскеЕкмелединИхсаноглу.
Кључнеречи:Турска,спољнаполитика,Балкан,Србија,мо

дернизација,интеграције,интереси
У по след ње вре ме у тур ским на уч ним кру го ви ма све 

че шће се во ди ди ску си ја о уло зи Тур ске не са мо у ре ги о-
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нал ним већ и у гло бал ним по ли тич ким про це си ма.1 Ова ква 
тен ден ци ја, по пра ви лу, ја вља се ка да др жа ве на ме ра ва ју да 
из но ва раз мо тре сво је ин те ре се у ре ги о ну, де фи ни шу сво ју 
зо ну ути ца ја и на ђу сво је ме сто у свет ском по рет ку. Са дру ге 
стра не, ка ко нас то учи исто ри ја, др жа ва ма не по ла зи увек 
за ру ком да раз ра де аде кват ну спољ но-по ли тич ку стра те ги ју, 
по себ но ако пред ста ве о сво јим ин те ре си ма не ма ју аде кват-
ну по др шку у ма те ри јал ном и ду хов ном (ка дров ском) пла ну. 
Тур ска већ иза се бе има ис ку ство во ђе ња по гре шне по ли ти ке 
пре ма др жа ва ма Цен трал не Ази је, Бал ка на..., а са да је мо гу ће 
да по ли тич ки гре ши и на Бли ском ис то ку.

„Нео п ход но је из гра ди ти Но ви свет ски по ре дак. На жа-
лост, све по сто је ће гло бал не ин сти ту ци је, по пут ОУН, Свет-
ске бан ке итд. фор ми ра не као ре зул тат Дру гог свет ског ра та, 
не од го ва ра ју ре ал но сти“ – ре као је ми ни стар ино стра них 
по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу   на за се да њу Тре ћег ме-
ђу на род ног фо ру ма „Али јан са ци ви ли за ци ја“2, ко ји се одр-
жао 29. ма ја 2010. го ди не у Риу де Жа не ру. Овим је глав ни 
стра тег ак ту ел ног спољ но-по ли тич ког кур са Тур ске из ра зио 
сво је не за до вољ ство ме стом Тур ске др жа ве у ме ђу на род-
ним по сло ви ма. Пре ма ње го вом ми шље њу, да на шња Тур ска 
пред ста вља ре ги о нал ну су пер-си лу,3 ко ја пре тен ду је на пу-
но прав но уче шће у ре ша ва њу гло бал них про бле ма. Очи глед-
но је, да кле, да члан ство у Г-20 ви ше не за до во ља ва Тур ску и 
она са да те жи да уђе у нај у ти цај ни је свет ске ор га ни за ци је и 
струк ту ре. Из ме ђу оста лог, премасвимпоказатељима,руко
водствоТурскеимаамбицијудапостанесталничланСаве

1 Види: Дарко Танасковић, Неоосманизам - повратак Турске на Балкан, 
Службени гласник / Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.

2 „Алијанса цивилизација“ је формирана на предлог бившег генералног 
секретара ОУН Кофи Анана, 2005. године уз помоћ премијера Турске 
и Шпаније. Алијанса тежи да помогне у решавању проблема између 
држава, народа и цивилизација, путем међусобног уважавања. Овај напор 
одражава вољу великог броја људи, који припадају различитим културама 
и религиозним традицијама, да живе у миру, односно да се дискредитује 
екстремизам.

 У наше време овај Форум окупља око 100 држава. Турска даје велику пажњу 
овом пројекту и себе на њему представља као представника умереног крила 
исламског света.

3 Види: Зоран Милошевић, “Турска – регионална суперсила”, Печат, бр. 98, 
Београд, 2010. Упор.: Зоран Милошевић, Свет без Запада, Слобомир П 
универзитет, Слобомир ,Бијељина 2010.
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табезбедностиОУН. По ста вља се пи та ње, има ли Тур ска за 
ово нео п ход не ре сур се и на ко ји на чин она же ли да оства ри 
овај циљ?

Од го вор на ово пи та ње је дао сам ми ни стар ино стра-
них по сло ва Тур ске на већ спо ме ну том Фо ру му у Бра зи лу. 
„Ка ко нас учи исто ри ја, ци ви ли за ци је су увек уно си ле по-
зи тив ни струк тур ни до при нос у раз вој свет ског по рет ка... 
Исто ри ја не по зна је кон фликт из ме ђу ци ви ли за ци ја и по-
рет ка, исто вре ме но те о ри ја о су ко бу ци ви ли за ци ја раз ма тра 
раз ли чи те ци ви ли за ци је као фак тор ко ји ства ра ју про бле ме... 
Ова те о ри ја је за сно ва на на прин ци пу ха о тич ног бес по рет-
ка“. Пре ма ре чи ма тур ском ми ни стра ова ква пред ста ва све та 
је по гре шна са те о риј ске и исто риј ске тач ке по сма тра ња. Он 
је при ме тио, да ре ги о нал не и гло бал не ци ви ли за ци је игра ју 
ства ра лач ку уло гу у раз во ју свет ског по рет ка.

„У да на шње вре ме ми не жи ви мо у усло ви ма XIX ве ка, 
ка да је цен тар све та би ла Евро па, али ни у пе ри о ду кон фрон-
та ци је из ме ђу два бло ка, ка ко је то би ло у XX ве ку... Да нас 
се фор ми ра но ви свет и он се на да аде кват ном при је му ре ал-
но сти“ – ка же Да ву то глу. У то ку фо ру ма при чао је и о то ме 
ка ко је др жао пре да ва ња на Ма ле зиј ском уни вер зи те ту. „У 
слу ша о ни ца ма су би ли Ки не зи, Ма ле зиј ци, Ин диј ци, му сли-
ма ни и дру ги пред став ни ци раз ли чи тих кул ту ра. Ме ни је ру-
ко вод ство уни вер зи те та пред ло жи ло да др жим пре да ва ња по 
књи зи ко ја је по чи ња ла од ста ро-грч ког све та и за вр ша ва ла 
се са но ви јом исто ри јом За па да. У књи зи ни ре чи ни је би ло 
о Ки ни, Ин ди ји, али ни о ислам ској ци ви ли за ци ји. Та ко се 
да ље ни је мо гло... На ма је по тре бан но ви при ступ. Све кул-
ту ре све та – тра ди ци је и на сле ђа чо ве чан ства при па да ју сви-
ма на ма... све ове (ци ви ли за ци је) пред ста вља ју на сле ђе чо ве-
чан ства“. У овом ис ка зу се мо же пре по зна ти сми сао основ не 
по ла зне тач ке спољ ње по ли ти ке Тур ске – „ну ла про бле ма 
са су се ди ма“ и „мно го по лар ност“. Оче вид но је да ислам ски 
свет, сле де ћи ову ло ги ку, тре ба да пред ста вља Тур ска, што се 
на зи ре из сле де ћих ре чи Да ву то глуа. „На ма је по тре бан но ви 
си стем вред но сти и но ви ме ха ни зми... Али јан са ци ви ли за ци-
ја ко ја је по сна зи дру ги ме ђу на род ни фо рум, од мах по сле 
ОУН, пред ста вља та кав ме ха ни зам... Бла го да ре ћи но вој стра-
те ги ји све др жа ве све та би ће отво ре ни је и тр пе љи ви је пре ма 
раз ли чи тим кул ту ра ма и ци ви ли за ци ја ма... Ре ги о ни по пут 
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Бал ка на, Ју жне Ази је и Ју го-ис точ не Ази је по ка зу ју ме ђу-
соб не ути ца је. Да не би до пу сти ли по ја ву но вих су ко ба, чи ји 
смо све до ци би ли 90-их го ди на XX ве ка на Бал ка ну, нео п-
ход но је фор ми ра ти но ви си стем... Де ца Афри ке, Ки не, Ази је 
и Ла тин ске Аме ри ке тре ба да се бе осе ћа ју нео ту ђи вим де лом 
исто ри је. У про тив ном, они не мо гу ви де ти сво ју бу дућ ност. 
Сво чо ве чан ство је део те исто ри је. И ова кав при ступ мо ра 
би ти при знат од свих др жа ва све та...“4

Оче вид но је да се Тур ска у свом спољ но-по ли тич ком 
про гра му усме ре ног на ства ра ње вла сти тог ре ги о нал ног ли-
дер ства при др жа ва, бар на ре чи ма, ли бе рал не иде о ло ги је.5 
Као што је по зна то у ли бе ра ли зму функ ци ја во ђе се за кљу-
чу је у ње го вој спо соб но сти да пре у зме од го вор ност за фор-
ми ра ње по рет ка у ре ги о ну, са ра ђу ју ћи, при то ме, на оп штој 
хар мо ни ји ме ђу на род них од но са. Тур ска је већ из ја ви ла да 
пре у зи ма од го вор ност за ре гу ли са ње па ле стин ско-изра ел-
ског кон флик та, за кон фликт око На гор но Ка ра ба ха. За ре-
гу ли са ње ки пар ског про бле ма, за Бал кан, Сре до зем но мо ре, 
Ирак, Ав га ни стан и про бле ме у Цен трал ној Ази ји. Овим је 
Тур ска де мон стри ра ла на ме ру свет ској за јед ни ци да пре тен-
ду је на уло гу ре ги о нал ног ли де ра, што зах те ва и аде кват но 
по што ва ње те за јед ни це пре ма Тур ској. Ме ђу тим, Тур ска ни-
је уса мље на у овим ам би ци ја ма. Ли дер ске ам би ци је ис ка зу ју 
још не ке др жа ве истог ре ги о на, а љу бо мо ра на ту ђе ли дер-
ство у се би са др жи по тен ци јал ни кон фликт. Ово је по себ но 
при сут но у тур ско-изра ел ском од но су.

4 А.Г. Гаджиев, “К вопросу о глобальных внешнеполитических амбициях 
Турции”, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html

5 Да Турска није искрени носилац либерализма сведочи курдско питање. 
Види: “Курдски изазов влади”, Политика, Београд, 23. јул 2010, стр. 3. 
Упор.: Claude Monge, “Turčija – islam i sekularizacija”, Znamenje, št. 5 – 6, 
Petrovče, 2009, str. 77 – 82. Аутор чланка указује на то како је (претешко) 
бити хришћанин у муслиманском свету.

 Поред тога занимљиво шта кажу Курди поводом ситуације у Турској. 
„Турска живи на бурету барута. У држави се за власт боре две основне 
групе: војници и исламисти, тј. армија и црква. То ствара поље сукоба које 
ће се пре или касније претворити у грађански рат. Засада војници држе 
власт. Последња хапшења турских официра из генералитета ово потврђује. 
То ће бити регионални војни конфликт. Курди неће испустити шансу која се 
јавља распадом Турске.“ 

 Види: Турцию лихорадит, http://www.kurdistan.ru/index.php?m=read&a=6707
&PHPSESSID=db050472800ac5ad535fdc4804aed107
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Кла сич на ва ри јан та пра ви ла бор бе за ли дер ство за вр-
ша ва се у так ми че њу за овла да ва ње ком плек сом по ка за те ља 
мак си мал них мо гућ но сти ути ца ја у ме ђу на род ним пи та њи-
ма. Ме ђу тим, мно ге др жа ве, у том сми слу и Тур ској, ви ше 
во ле не кла сич не ме то де фор ми ра ња ре ги о нал ног ли дер ства. 
Тур ска те жи да ре а ли зу је сво је рас ту ће ме ђу на род не ам би-
ци је уз по моћ тзв. ком пен зу ју ћих мо гућ но сти. Да ов де спо-
ме не мо из ја ву А. Гу ла у ко јој он ка же да ра сту ћа еко ном ска 
моћ омо гу ћа ва Тур ској ја ча ње ору жа них сна га. Пред сед ник 
Тур ске је, та ко ђе, по во дом по се те Сло вач кој из ја вио: „У Тур-
ској ви де зве зду у успо ну. Сфе ре ути ца ја на ги њу се у тур-
ску стра ну. Отво ре но го во ре ћи, мно ги због то га ис по ља ва ју 
за вист. За нас је ва жно до сти ћи стан дар де Европ ске уни је. 
Ка да то до стиг не мо, мо же би ти, би ће мо по пут Нор ве шке.“ 
Још отво ре ни је о ово ме го во ри ми ни стар ино стра них по сло-
ва Да ву то глу. „Ми смо нео о сма ни. Ми мо ра мо да се ба ви мо 
су сед ним др жа ва ма.“6

По во дом то га по треб но је при ме ти ти да је ра сту ћа моћ 
Тур ске оче вид на. Ме ђу тим, мо же ли тур ска др жа ва ко ја не-
ма „тра ди ци ју гло бал ног стра те шког ми шље ња и ли дер ског 
ис ку ства“, а има те рет осма ни зма7 (у то вре ме Тур ци су нај-
при ми тив ни јим на си љем8 и ге но ци дом др жа ли у по кор но сти 
осво је не на ро де), да по ста не гло бал ни играч и очу ва сво је ре-
сур се? Мањ ка вост ре сур са до во ди до то га да ци ље ви Тур ске 
не од го ва ра ју ње ним ин те ре си ма, тач ни је ин те ре си ма тур-
ског на ро да. Да нас се он дик ти ра уто пиј ском иде јом нео о-
сма ни зма, за чи ју ре а ли за ци ју Тур ска не ма ре сур се. На и ме, 

6 Зоран Милошевић, “Разлози обнављања османске политике: од кемализма 
до модерног неоосманизма”, Печат, бр. 99, Београд, 2010.

7 Основа идеје Османске државе био је ислам сунитског смера. Савремени 
процеси у Турској сведоче о томе да Турци постепено поново постају 
Османи, по духу и по сагледавању своје државе и света око себе. Пре свега, 
за све становнике Турске уведена је обавеза да се називају Турцима (неким 
народима су већ забранили медије на својим језицима). Тако се формирала 
двосмислена ситуација. По Уставу Турске државу насељавају „турски 
народи“, иако је познато да милиони људи припадају другим народима: 
Курдима, Лазама, Арапима, Грцима, „Черкезима“, Јермени, Асирци и 
десетине других малобројних етничких група. Одбијање Европске уније да 
прими Турску у свој састав изначава идеолошки пораз кемализма. Види: 
Манас Баетов , “Османизм в Турции – это экономический успех на будущее”, 
http://www.easttime.ru/analitic/2/6/789.html, 24.05.2010.

8 Види: Владимир Димитријевић, “Џихад, џихад, четир’ ноге”, Печат, бр. 
124, Београд, 2010.



ЗоранМилошевић СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ...

154

у овом слу ча ју ре сур си су ре ли ги ја, иде о ло ги ја, исто ри ја, а 
она код Гр ка, Бу га ра, Ср ба и дру гих ни је на стра ни Тур ске.9

ОсобеностиспољнеполитикеТурске
наБлискомИстоку

Ако се пер ма нент но раз ма тра по ли ти ка ко ју во ди пре-
ми јер Тур ске Ре џеп Т. Ер до ган, не мо же се а не при ме ти ти да 
су по след њи до га ђа ји раз ви је ни у окви ру про јек та повратка
калифатауполитичкиживот.10 Нео п ход но је под се ти ти се 
да је у Осман ској им пе ри ји сул тан имао све тов ну власт, че-
му те жи и Ер до ган. На и ме, он пу тем по ку ша ја да фор ми ра 
пред сед нич ку власт у др жа ви (у то ку су устав не про ме не), 
же ли да при гра би моћ ка кву су има ли сул та ни. Штосетиче
врховнерелигиозневласти,турскавладатежидајепребаци
на генералног секретараОрганизације исламске конферен
ције(ОИК).СадаовоместозаузимаграђанинТурскеЕкме
лединИхсаноглу.11

Го ди не 1998. Са вет Ислам ске ака де ми је пра ва при Ор-
га ни за ци ји ислам ске кон фе рен ци је до нео је од лу ку бр. 99 
(2/11) „О се ку ла ри зму“ у ко јој се ка же: „Се ку ла ри зам пред ста-
вља објек ти ви стич ки си стем по гле да, за сно ван на прин ци пу 
не при зна ва ња Бо га (ате и зма), што је у су прот но сти са исла-
мом, а и због ње го ве со ли дар но сти са свет ским ци о ни змом 
и дру гим де струк тив ним и по кре ти ма ко ји све до зво ља ва ју 
и ко је од ба цу ју Ала ха“. Као што се зна нај ва жни ји чу вар се-
ку ла ри зма у Тур ској је ге не ра ли тет и од Му ста фе Ата тур ка 
ство ре на На род на-ре пу бли кан ска пар ти ја (НРП), про тив ко је 
је вла да ју ћа исла ми стич ка Пар ти ја прав де и раз во ја ор га ни-
зо ва ла не ко ли ко „уда ра“ са ци љем да је раз би је. Опо зи ци о ни 
тур ски ме ди ји на во де да је овај удар на На род но-ре пу бли кан-
ску пар ти ју из вр шен у са рад њи са Ор га ни за ци јом ислам ске 
кон фе рен ци је.12

9 Види: Мирослав Свирчевић, „Стратегијска дубина“ турске спољне политике, 
http://www.nspm.rs/prikazi/strategijska-dubina-turske-spoljne-politike.html

10 А.Г. Гаджиев, “К вопросу о решении КС Турецкой Республики по ходатайству 
НРП об отмене пакета конституционных поправок”, http://www.iimes.ru/rus/
stat/2010/13-07-10a.htm

11 А.А. Джакар, “К вопросу об особенностях внешней политики Турции на 
Ближнем Востоке”,  http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/22-07-10.htm

12 Види: Ф.О. Плещунов, “К вопросу о взаимодействии с мусульманами страны 
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У осман ској др жа ви фетва, ко ју је про гла ша вао ду хов-
ни во ђа, од но сно – шеј хул - ислам, има ла је оба ве зу ју ћи ка-
рак тер, чак и за сул та на. У да на шње вре ме тур ски пре ми јер 
се бри не да сво ју спољ но-по ли тич ку де лат ност во ди у са рад-
њи са ОИК. Ра зни ана ли ти ча ри су већ при ме ти ли да др жа-
ве ислам ског све та спро во де у жи вот све од лу ке ОИК, што 
од ра жа ва је дин ство ислам ског све та. Оче вид но је да ли де ри 
др жа ва чла но ва ОИК же ле да на овај на чин де мон стри ра ју 
сво ју при вр же ност ислам ским вред но сти ма, а да од ре ђе ни 
цен три мо ћи у ислам ском све ту же ле да му сли ма ни све та 
стек ну по ве ре ње у њих и по вре ме но на сту па ју као ка те го-
рич ки за ступ ни ци екс трем них ислам ских иде ја,13 ра ди ко јих 
су спрем ни да жр тву ју и до бре од но се са не и слам ским све-
том, као и уста но вље ни свет ски вер ски по ре дак.14

Ми ни стар спољ них по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу у 
сво јој књи зи „Стра те шка ду би на: ме ђу на род ни по ло жај Тур-
ске“ по све ћу је ве ли ку па жњу ОИК. Он твр ди да ОИК пред-
ста вља јед ну од нај у ти цај ни јих ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
ислам ског све та, ко ја је спо соб на да на сту пи као ко лек тив ни 
транс-на ци о нал ни по ли тич ки пред став ник, гло бал ног ни-
воа. Ова чи ње ни ца, пре ма ми шље њу Да ву то глуа, мо ра би ти 
ува же на од тур ских вла сти при ли ком спро во ђе ња на ме ђу на-
род ној аре ни тур ских на ци о нал них ин те ре са.

Тур ски на ци о нал ни и спољ но по ли тич ки ин те рес, пре-
ма ми шље њу ак ту ел ног ми ни стра спољ них по сло ва Tурске, 
има троугаону конфигурацију у  ре ги о ну Бли ског ис то ка. 
Овај тро у гао чи не Тур ска, Иран и Еги пат. У окви ру овог ве-
ли ког тро у гла, по сто ји уну тра шњи, ма њи тро у гао ко ји чи не 
Ирак, Си ри ја и Са у диј ска Ара би ја. На кра ју, по след њи „па-
сив ни тро у гао не ста бил но сти“ чи не Ли бан, Јор дан и Па ле-
сти на. Ов де тре ба обра ти ти па жњу на чи ње ни цу да су од но-

и мира нового коалиционного правительства Великобритании”, http://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/19-07-10.htm

13 Администрација Белог дома захтевала је од министра спољних послова 
турске, А. Давутоглуа, објашњење његове изјаве „Веома брзо ћемо ми 
обавити намаз (обавезну молитву – З. М.) у Јерусалиму“. 

 Види: А.Г. Гаджиев, “Встреча между Р.Т. Эрдоганом и Б. Обамой в Торонто: 
к вопросу о проблемах в отношениях между Турцией и США”, http://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/30-06-10a.htm

14 Ербол Досымов, “Турецкий фактор в региональной политике Центральной 
Азии”, http://www.analitika.org/article.php?story=2007020209480271
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си Тур ске са Јор да ном и Ли ба ном, тек по сле по зна тих до га-
ђа ја по ве за них са „Фло ти лом сло бо де“, тач ни је 10. ју на, а у 
окви ру Пе тог тур ско-арап ског фо ру ма у Истам бу лу до би ли 
ви ши ни во. Та да је, из ме ђу оста лог, до не та од лу ка да Тур ска, 
Си ри ја, Јор дан и Ли бан фор ми ра ју зо ну сло бод не тр го ви не 
и без ви зног ре жи ма. Исто вре ме но, под ве ли ким при ти ском 
арап ског све та („Арап ске ули це“), Па ле стин ска на ци о нал на 
ад ми ни стра ци ја до не ла је од лу ку о при зна ва њу ли дер ске по-
зи ци је Тур ске у ре ги о ну.

Са дру ге стра не, ка ко то при ме ћу је Шло мо Бен-Амин 
и члан ку „Уз ди за ње Тур ске и пад па на ра би зма“, об ја вље ног 
у аме рич ком ча со пи су „Pro ject Syndi ca te“,15 Тур ска је „са те-
ра ла Изра ел у угао свет ског јав ног мње ња“ по во дом „мир не 
фло ти ле“ и до ста ве ху ма ни тар не по мо ћи Па ле стин ци ма, да 
би при ну ди ли вла ду Изра е ла да иза бе ре ре ал ну пер спек ти ву 
мир них пре го во ра, уз исто вре ме но ја ча ње пар ти је ХА МАС 
ка ко би се уско ро уки ну ла бло ка да по ја са Га зе. Ова кав след 
до га ђа ја без по го вор но уз но си Тур ску на ли дер ско ме сто у ре-
ги о ну, што ће јој омо гу ћи ти да по ве ћа свој ути цај у Јор да ну, 
ко ји је, пре ма ре чи ма А. Да ву то глуа, „типичнакафанскадр
жава“.16 На тај на чин за о кру жи ће се фор ми ра ње ре ги о нал-
ног по рет ка у ко ме кључ ну уло гу игра Тур ска. Да кле, у при-
о ри те ту Тур ске ни је ХА МАС, ко ји има сло же не од но се са 
Егип том и Са у дијскм Ара би јом, већ Јор дан ско Ха ше мит ско 
Кра љев ство, ко је има ва жан ге о по ли тич ки зна чај, пре све-
га за др жа ве уну тра шњег тро у гла. Дру гим ре чи ма, уву кав-
ши Јор дан у сфе ру свог ути ца ја, Тур ска са мим тим сти че, 
са јед не стра не, ја ке по лу ге ути ца ја на др жа ве уну тра шњег 
тро у гла, а са дру ге – пре и мућ ство над оста лим др жа ва ма 
спо ља шњег тро у гла. Да би ово функ ци о ни са ло нео п ход но је 
још и вој но при су ство Тур ске у „уну тра шњем тро у глу не ста-

15 Шломо Авинери, “Внешняя политика Турции на передовой”, “Project Syndi-
cate”, 05. 07. 2010.

16 Колико министар спољних послова претерује казује чињеница да је у Јордану 
поредак веома толерантан према другим религијама и нацијама. На пример, 
око 17.000 Рускиња је удато за Јорданце, који их нису превели на ислам, а 
деца у већини знају Руски. Такође, велики број Јорданаца познаје руски језик. 
Другим речима, у овој држави је на делу велика трпељивост, за разлику 
од ситуације у Турској, где Грци, Курди и друге нације и вероисповести 
немају јасна права и слободе. Види: Лидия СЫЧЁВА, “Русскоговорящая 
Иордания”, http://www.fondsk.ru/article.php?id=3168
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бил но сти“. Због то га Тур ска, у са да шње вре ме и Ли ба ну, као 
ми ро тво рац (ЈУ НИ ФИЛ) др жи 528 вој ни ка и офи ци ра. Сле-
де ћи до га ђа је у окру же њу и Па ле стин ска на ци о нал на ад ми-
ни стра ци ја је пот па ла под мо рал ни, по ли тич ки и еко ном ски 
ути цај Тур ске.

По треб но је при ме ти ти да у сво јој књи зи, ак ту ел ни ми-
ни стар спољ них по сло ва Тур ске, пи ше о мо гућ но сти укљу-
чи ва ња у „уну тра шњи не ста бил ни тро у гао“ и Се ве ра Ира ка 
(Кур ди), где Тур ска са мо у ве ре но и до след но пред у зи ма кон-
крет не ко ра ке усме ре не на сна же ње свог ути ца ја у овој курд-
ској ауто но ми ји. Ме ђу тим, ако се ово до го ди, то ви ше не ће 
би ти „тро у гао“ већ „че тво ро у гао не ста бил но сти“. Би ло ка ко 
би ло, углав ном, да нас је Јор дан при ну ђен да при зна ли дер-
ство Тур ске у ре ги о ну и скло пи до го во ре о са рад њи са овом 
др жа вом, дав ши јој ве ли ке (еко ном ске) при ви ле ги је. Ов де 
ја ва жно на по ме ну ти да све др жа ве Бли ског ис то ка, ко је су 
скло пи ле од ре ђе не (по ли тич ке) до го во ре и при зна ле Тур ску 
као ре ги о нал ног ли де ра овој др жа ви да ју и зна чај не еко ном-
ске при ви ле ги је, ко је тре ба да још ви ше уве ћа ју моћ Тур ске. 

За спољ но-по ли тич ку по ли ти ку Тур ске на Бли ском ис-
то ку ва жно је и пи та ње ка ко А. Да ву то глу при хва та при су-
ство Је вре ја у овом ре ги о ну. Пре ма ње го вом ми шље њу, рас па-
дом ко ло ни јал ног си сте ма, по сле Дру гог свет ског ра та, ко ји 
је фор ми ра ла Ве ли ка Бри та ни ја на Бли ско и сточ ном ре ги о ну 
обра зо ва на је је вреј ска др жа ва, ко је је ис ка за ло „де струк тив-
ну уло гу на ре ги о нал ну цен трал но-ислам ску гео-кул ту ру и 
ге о по ли тич ку це ло ви тост“. По ја ва је вреј ске др жа ве у ви ду 
на ци је-др жа ве, уз ди гла је „је вреј ско пи та ње“ на ви ши ни во. 
На тај на чин, За пад је „је вреј ски про блем“ учи нио за мно-
го ве ко ва узор ком кон флик та из ме ђу Је вре ја и хри шћа на, на 
јед ној стра ни, и му сли ман ског све та на дру гој, из во зе ћи тај 
про блем на цео Бли ски ис ток. До та да, пре ма ми шље њу Да-
ву то глуа, „је вреј ско пи та ње“ ни је по сто ја ло.

Мо же мо, да кле, ре ћи да тур ска вла да по ку ша ва да об-
но ви осман ску по ли тич ку тра ди ци ју, чи ја је нај ва жни ја осо-
би на ува жа ва ње ми шље ња ислам ских ауто ри те та, ко ји не 
мо ра ју би ти ре ли ги о зни де лат ни ци. Ово тре ба да бу де про-
тив те жа иран ским и еги пат ским ислам ским те о ло зи ма, тј. 
оста лим др жа ва ма „уну тра шњег тро у гла“. По треб но је још 
при ме ти ти да Тур ска по ку ша ва да Изра ел „ко ји је ве штач-
ки ство рен од за пад них др жа ва, пу тем екс пор та ‘је вреј ског 
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пи та ња’ из Евро пе на Бли ски ис ток“ (А. Да ву то глу) све де на 
ло кал ног по ли тич ког игра ча.

УлогаНАТОауформирању
регионалнеполитикеТурскенаБалкану

Ше сна е стог ју ла 2010. го ди не на ме сто за ме ни ка ге не-
рал ног се кре та ра НА ТО, по пи та њи ма од брам бе не по ли ти-
ке, по ста вљен је бив ши са вет ник пред сед ни ка Тур ске ре пу-
бли ке по спољ но-по ли тич ким пи та њи ма, ам ба са дор Хусеин
Дириоз. Ди ро из је ра ни је под нео остав ку на ме сто за ме ни ка 
ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а за по ли тич ка пи та ња и пи та-
ња без бед но сти. На ње го во ме сто по ста вљен је Не мац Дирк
Бренхелман. За тим је из ми шље на но ва ду жност (до та да ни је 
по сто ја ла и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста) за ме ни ка ге не-
рал ног се кре та ра за пи та ња од брам бе не по ли ти ке, при че му 
је од мах и утвр ђе но да је је ди ни кан ди дат Ди ри оз, ко ји је 
то ком апри ла 2010. го ди не по ста вљен за ам ба са до ра Тур ске 
ре пу бли ке у Ита ли ји, тј. Ри му. По зна то је, за са да, да је Ди-
ро из до та да за у зи мао ме сто глав ног са вет ни ка пред сед ни ка 
Тур ске Аб ду ла Гу ла по пи та њи ма спољ но-по ли тич ких пи-
та ња. Но, ка да је са да шњи тур ски пред сед ник био ми ни стар 
ино стра них по сло ва, Х. Ди риз је ра дио као прес-се кре тар 
тур ског Ми ни стар ства за спољ не по сло ве. Та ко ђе, у тур ским 
ме ди ји ма мо гу ће је про на ћи ин фор ма ци ју да је Ди ри оз до 
нај но ви јег по ста вље ња био у др жав ној слу жби у ам ба са ди 
Тур ске ре пу бли ке у Ама ну. За ни мљи во је и то да је ћер ка 
Х. Ди ри за, Ај лин Ди ри оз про шле го ди не у окви ру јед но го-
ди шњег про гра ма оде ље ња Тур ске асо ци ја ци је про из во ђа ча 
бро до ва и пред у зет ни ка, про ве ла на ста жу у Кон гре су САД у 
пред став ни штву др жа ве Оха јо, тј. ре пу бли кан ца Жа на Шми-
та.17 

Офи ци јел ни пред став ник НА ТО-а, Џемс Апа ту ра са-
оп штио је да Х. Ди ри оз по ста је пр ви са вет ник ге не рал ног 
се кре та ра НА ТО-а, Ан дре а са Фог Ра смун се на по вој но-по-
ли тич ким пи та њи ма. Тур ски пред став ник на сво ју но ву ду-
жност сту па 01. ав гу ста ове го ди не. УизјавиМинистарства

17 А. Г. Гаджиев, “К вопросу о роли НАТО в формировании региональной 
политики Турции на Балканах”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/20-07-10.
htm
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иностранихпословаТурске,бр.160,од16.јула2010.године
поводомовогпостављењакажеседаћеизборДироизана
овудужностувећатиутицајТурскеуНАТОу.18 У спо ме ну-
тој из ја ви ис ти че се још да пр ви пут у про те клих 30 го ди на 
гра ђа нин Тур ске по ста је за ме ник ге не рал ног се кре та ра НА-
ТО-а, ис ти чу ћи још да је ово по ста вље ње у ду ху оче ки ва ња 
Тур ске, ко ја се за ла га ла за „пра вед ну и јед на ку рас по де лу ви-
со ких функ ци ја ме ђу чла ни ца ма ове ор га ни за ци је“.

Овај до га ђај у тур ској штам пи до био је ве ли ки пу бли-
ци тет. Екс пер ти сма тра ју да је овим Ра сму сен ис пу нио сва 
три обе ћа ња. На по ме ни мо, да је про шле го ди не Тур ска би ла 
про тив ње го вог из бо ра за ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а, јер 
су сма тра ли да Ра сму се на у ислам ском све ту не во ле, тач ни је 
сма тра ју мр зи те љем исла ма. Раз лог ово ме је то што је Ра сму-
сен у вре ме скан да ла по ве за ног са об ја вљи ва њем у дан ским 
но ви на ма то ком 2005. го ди не ка ри ка ту ра са ли ком про ро ка 
Му ха ме да био пре ми јер Дан ске. Он та да ни је осу дио дан ске 
но ви не, јер је сма трао да у Дан ској по сто ји сло бо да ре чи и 
штам пе и ни је дан пре ми јер не ма пра во да гу ши де мо крат ске 
но ви не. По ред то га, не га тив на ре ак ци ја Тур ске на кан ди да-
ту ру Ра сму се на је би ло и то што се из ове др жа ве еми ту је те-
ле ви зиј скки про грам „РОЈ ТВ“, ко ји је пре ма ми шље њу Ан-
ка ре сим па ти ше Рад нич ку пар ти ју Кур ди ста на, ко ја се бо ри 
за не за ви сност и сло бо ду Кур да. Тек ка да су чла ни це НА ТО-а 
обе ћа ли да ће ис пу ни ти ње не зах те ве, Ан ка ра је уки ну ла ве-
то на из бор А. Ра сму се на. 

УсловикојејегенералнисекретарНАТОтребадаиспу
нибилису:1)извинутисесвиммуслиманимазакарикатуре
објављене у данскимновинама; 2) држатипод контролом
телевизију„РОЈТВ“,тачнијеонајдеокојисеодносинаКур
дистаниКурде, и 3) поставититурскогпредставникана
место заменика генералног секретараНАТОа. За го ди ну, 
ко ли ко ру ко во ди НА ТО-ом, А. Ра сму сен је про ши рио ди ја-
лог са му сли ман ским све том, осна жио је од но се са Ор га ни-
за ци јом ислам ске кон фе рен ци је, али и обез бе дио да по ли ци ја 
Дан ске спро ве де не ко ли ко опе ра ци ја про тив те ле ви зи је „РОЈ 
ТВ“, чи ме је прак тич но ућут ка на и, ко нач но, по ста вио је Тур-

18 Све ово наравно није могуће без сагласности САД, Види : S. Biševac, “Turska 
i SAD su bliski partneri na Balkanu”, Danas, 12. 7. 2010, str. 4.
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чи на за свог за ме ни ка, ства ра ју ћи му ме сто ко је ни је по сто-
ја ло.

Оче вид но, да је све ово ре зул тат успе шног по ду хва та 
Тур ске по це лом фор мту спољ но-по ли тич ких за да та ка. Да 
се схва ти ло шта Тур ска же ли од све та, мо ра мо се упо зна ти 
са иде ја ма глав ног ар хи тек те тур ске спољ не по ли ти ке, ак ту-
ел ног ми ни стра спољ них по сло ва, Ах ме та Да ву то глуа. На и-
ме, у сво јој књи зи „Стра те шка ду би на: ме ђу на род ни по ло жај 
Тур ске“, ко ја је по ста ла из у зет но по пу лар на у Тур ској и све-
ту. На при мер, у Грч кој књи га тур ског ми ни стра је убро ја на 
ме ђу пет нај чи та ни јих књи га.

Да ву то глу ка же да је за Тур ску нај бо ље да ус по ста ви 
до бре од но се са НА ТО-ом, ка ко би мо гла да ис ко ри сти сво-
је спољ но-по ли тич ке ре сур се и ус по ста ви те сне кон так те са 
бал кан ским др жа ва ма, ко је су чла но ви пак та или ће то уско-
ро по ста ти. Та ква по ли ти ка до зво ља ва Тур ској да уве ћа свој 
ге о по ли тич ки зна чај, ко ји ће омо гу ћи ти при ти сак на стра те-
шке за Тур ску ва жне зо не из во де ћи је на ва жне „су во зем не и 
мор ске пу те ве“.

Једаноднајсложенијихспољнополитичких задатака
Турске,премамишљењуДавутоглуа, јеусаглашавањетур
скерегионалнеполитикесаглобалномстратегијомНАТОа. 
Нео п ход но је, ка же Да ву то глу, упор но ра ди ти на тра га њу та-
квих ре ше ња у ства ра њу ме ђу на род ног по рет ка ко ји ће у нај-
ве ћој мо гу ћој ме ри од го ва ра ти Тур ској. Сле ди, да кле, ус по-
ста ви ти „ра ци о нал ни ба ланс“ у ре ги о ну, ко ји би од го ва рао 
ин те ре си ма НА ТО-а, али ко ји би ува жа вао ре ги о нал не ин те-
ре се и ам би ци је Тур ске. Упра ви ус по ста вља ње ба лан са ин те-
ре са из ме ђу Тур ске и НА ТО-а, до во ди до уве ћа ног ин те ре са 
ове му сли ман ске др жа ве за Бал кан. Дру гим ре чи ма, НА ТО 
се ово ме ви ше не про ти ви.19 

Пре ма ми шље њу Да ву то глуа је дин стве ност ње го ве др-
жа ве са сто ји се у то ме што је она је дин стве на др жа ва на ју-
жним гра ни ца ма европ ске уни је ко ја ула зи у НА ТО, али ни је 
члан уни је. Ре зул тат то га је да Тур ске мо же да игра ва жну 
уло гу у окви ру ба лан са сна ге уста но вље ног из ме ђу САД, 
Европ ске уни је и Ру си је. Је дан од нај кри тич ни јих мо ме на та 

19 Види: Душан Николиш, “САД и НАТО”, Националниинтерес, бр. 1, Београд, 
2010, стр. 253-263.
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од но са из ме ђу Тур ске и НА ТО-а је сте ме сто ове ве ли ке му-
сли ман ске др жа ве у ре фор ми са ном пак ту и по ве зи ва ње са 
њим сво је бу дућ но сти. На и ме, не ке чла ни це НА ТО-а су тра-
жи ле да Тур ска не бу де „рав но прав ни стра те шки парт нер“, 
а био је у оп ти ца ју и ста тус „до пун ског стра те шког из во ра 
јеф ти них људ ских ре сур са“. Ре ше ње је на ђе но, да се Тур ска 
не при ми у Европ ску уни ју за пу но прав ног чла на, већ да се 
др жи у „нео пре де ље ном ста ту су, али да јој се омо гу ћи из во-
ђе ње ак тив них опе ра ци ја на Бли ском ис то ку и Бал ка ну“.20

Та ко је Тур ској од 1995. го ди не омо гу ће но ак тив но уче-
шће у опе ра ци ја ма НА ТО-а на Бал ка ну (БиХ, КиМ и Ма ке-
до ни ја), а по сле за вр шет ка од ре ђе них опе ра ци ја Тур ска је ус-
пе ла да са чу ва уче шће и сво је вој но при су ство у ре ги о ну у 
окви ру опе ра ци ја Европ ске уни је. На при мер, по сле за вр шет-
ка опе ра ци је Се вер но-атлант ске али јан се у Ма ке до ни ји „Al-
lied Har mony“ 11 тур ских офи ци ра је про ду жи ло да бо ра ви у 
овој др жа ви у окви ру опе ра ци је Европ ске уни је („Con cor dia“), 
али и да јој парт не ри одо бре да се део ма ке дон ских офи ци ра 
шко лу је у тур ским вој ним ака де ми ја ма. Тур ска је уче ство ва-
ла и уче ству је и у по ли циј ским опе ра ци ја ма Европ ске уни је. 
На при мер, у ми си ји „Pro xi ma“ уче шће је узе ло осам Ту ра ка. 
Вој не сна ге Тур ске су де ло ва ле у опе ра ци ји ЕУФОР-а ALT-
HEA (278 љу ди), у по ли циј ским ми си ја ма у БиХ (EUPM) – 
14 љу ди и EUPM 2 (че ти ри чо ве ка), у ми си ји Европ ске уни-
је у обла сти спро во ђе ња за ко на и прав ног по рет ка на КиМ 
(ЕУЛЕКС) – 64 чо ве ка. Оп шти тур ски кон ти гент у окви ру 
КФО РА бро ји 504 вој ни ка и офи ци ра. У про це су фор ми ра ња 
Ору жа них сна га Ко со ва уче ство ва ло је 12 тур ских офи ци ра, 
а Тур ска од та да до да нас шко лу је у тур ским Вој ним ака де-
ми ја ма офи ци ре за ове вој ску.

По след ње ини ци ја ти ве, да кле, све до че о то ме да се вр-
ши ко рек ту ра ме ста Тур ске у НА ТО-у, од но сно да су оне 
чла ни це Али јан се, ко је су те жи ле да ови ве ли ку му сли ман-
ску др жа ву др же у по зи ци ји „дру го сте пе ног са ве зни ка“ гу-
бе бит ку. Пре ма ми шље њу Да ву то глуа ово је омо гу ће но 
етап ним пре тва ра њем Тур ске у др жа ву ко ја узи ма уче шће у 
европ ским по сло ви ма пу тем прак ти ко ва ња, од тур ских вла-

20 “Роль Балкан во внешней политике Турции”, http://www.zarubejye.com/eko/
eko9.htm
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сти из ра ђе не спољ но-по ли тич ке стра те ги је за Ис точ ну Евро-
пу и Бал кан. Да кле, мо ра се и да ље те жи ти то ме да ни у ком 
слу ча ју не до ђе до про ти ву реч ја НА ТО по ли ти ке у ре ги о ну 
са тур ском ре ги о нал ном по ли ти ком. На тај на чин, Тур ска ће 
то ком про це са ре фор ми НА ТО-а пре у зе ти нај ва жни је функ-
ци је и Али јан си, чи ме ће осна жи ти сво је по зи ци је у Ис точ ној 
Евро пи и Бал ка ну.

У но вој нео сман ској спољ ној тур ској по ли ти ци, је дан 
део је ста ри. На и ме, Тур ска као и пре усме ре на на са рад њу са 
За па дом, од но сно же ли да за у зме ме сто у си сте му од бра не и 
без бед но сти и да сво ју еко но ми ју ин те гри ше з за пад ну. Да би 
ово оства ри ла Тур ска мо ра да „за у зме“ Бал кан, јер ова ре ги ја 
је мост пре ко ко га тре ба пре ћи да би се сти гло на За пад. За то 
Бал кан за у зи ма по себ но ме сто у тур ској спољ ној по ли ти ци.

Основ ни па ра ме три у бал кан ској по ли ти ци Тур ске су 
исто риј ски, ге о граф ски и људ ски фак тор. Исто риј ски фак тор 
– то је спе ци фич но ис ку ство Тур ске и бал кан ских др жа ва. 
Део то га је и ко ри шће ње у бал кан ским је зи ци ма тур ских ре-
чи, као и број ни спо ме ни ци кул ту ре из вре ме на Осман ске др-
жа ве. Тур ска отво ре но из ја вљу је да же ли тур ско исто риј ско 
и кул тур но на сле ђе на Бал ка ну, као оп ште кул тур но на сле ђе. 
У раз ма тра њу ге о граф ског фак то ра, нај ва жни ја је чи ње ни ца 
да Бал кан пред ста вља мост из Тур ске у Евро пу. За то сви до-
га ђа ји у овом ре ги о ну иза зи ва ју ин те рес Тур ске. По ред то га, 
ге о граф ски по ло жај Бал ка на пре тва ра овај ре ги он у све ко-
ли ко „од брам бе ни штит“ гра ни ца Тур ске у слу ча ју на па да 
са За па да, тј. на овом ме сту раз ма тра се „људ ски фак тор“. 
На и ме, у слу жбе ним Тур ским до ку мен ти ма сви му сли ма ни 
ре ги о на су „Тур ци“, што сва ка ко тре ба узе ти са ре зер вом. Но, 
на по моћ ових „Ту ра ка“ се ра чу на. На и ме, Тур ска же ли да 
у овом ре ги о ну ство ри по ре дак, ко ји ће га ран то ва ти ста бил-
ност и мир ду же вре ме, али и оства ре ње ин те ре са исла ма. 
За то за кљу чу је еко ном ске, по ли тич ке и вој не уго во ре ка ко 
би гра ди ла по ве ре ње у се бе, али и из град њу вер ских обје-
ка та, ка ко би ње на моћ би ла не са мо вој но-еко ном ска већ и 
ду хов на. 

Ми ни стар ино стра них по сло ва Тур ске већ је раз вио и 
стра те ги ју уко ли ко Ср би ја уђе у НА ТО. На и ме, та да, сма-
тра он, Тур ска тре ба да раз ви је до бре од но се са Бу гар ском и 
Ру му ни јом, ка ко би ство ри ла про тив те жу мо гу ћем „срп ско-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2010,год.Vvol.8 стр.149166

163

грч ком бло ку“. Но, ако Тур ска же ли да по ве ћа сво ју уло гу 
у Евро пи и у окви ру НА ТО-а, то он да она мо ра да по све ти 
ве ћу па жњу ба лан са сна ге, пре све га на Бал ка ну. У да на шње 
вре ме спољ на по ли ти ка Тур ске на Бал ка ну упра во сле ди овај 
за да так. 

Да ље ши ре ње НА ТО-а у пот пу но сти од го ва ра ин те ре-
си ма Тур ске, јер јој се ти ме омо гу ћа ва дво стру ко де ло ва ње. 
Пр во, ус по ста вља ње те сних ве за са др жа ва ма ре ги о на, што 
ап со лут но од го ва ра Тур ској и ње ној спо ља шњој по ли ти ци, 
јер ће при ву ћи на сво ју стра ну у окви ру Али јан се ви ше др жа-
ва и ти ме ели ми ни са ти ути цај Грч ке. Дру го, са по ста вља њем 
Х. Ди ри о за на ме сто за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а 
све ово ће Тур ци ма би ти мно го лак ше.
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FOREIGNPOLICYAMBITIONSOFTURKEY

Summary

Turkeywants tocreatea“NewWorldOrder”alongwith
Westernallies,inwhichitwouldhaveoneofmainroles.Inthis
senseTurkeyhasmadeeffortstobecomeasteadymemberofthe
SecurityCouncilintheUnitedNationsOrganization.Turkeyhas
already succeeded that a Turkishman becomes second person
oftheNATO,consequentlysucceedingtosignificantlyenforceits
ideas and views in thismilitary organization.AlthoughTurkey
has succeeded to present itself to theWest as a protagonist of
“moderate Islamism”and liberalism, it has attempted in prac
ticetoimplementtheconceptofIslamicstate,asthegoverning
Islamic party in Turkey has initiated constitutional reforms to
introducethepresidentialsystembywhichthePresidentwould
have the power of Sultan (secular government), andwithin the
returnofcaliphate(religiousgovernment)theytendtomakethe
transferofauthoritytotheGeneralySecretaryoftheOrganiza
tionofIslamicConference(OIC).Nowadaysthispostbelongsto
Mr.EkmeledinIhsanoglu,thecitizenofTurkey.
KeyWords:Turkey,foreignpolitics,Balkan,Serbia,moderniza

tion,integrations,interests
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ДИ ЛЕ МЕ СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 
О „БЕ ЗАЛ ТЕР НА ТИВ НОЈ“  

ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈИ СР БИ ЈЕ

Ре зи ме

Већ и на пр ви по глед је очи глед но ко ли ко је са вре ме на 
„бе зал тер на тив на по ли ти ка“ евро а тлант ског сме ра у Ср
би ји ис пу ње на не до вољ но обра зло же ним, хте њи ма, пред
ра су да ма и по гре шним уве ре њи ма. Де кла ри са на „бе зал тер
на тив ност“ упу ћу је на бит на про стор на и вре мен ска, те 
про це сна и струк тур на огра ни че ња та ко одре ши тог при
сту па. Ис ти ца ње не по сто ја ња мо гућ но сти би ло ка квог дру
гог спољ но по ли тич ког из бо ра ука зу је на епо хал ну из ну ди цу 
и по ли тич ку сво је вољ ност. У срп ском слу ча ју се, ме ђу тим, 
ра ди о не че му што су штин ски на ди ла зи уоби ча је не прет
по став ке уну тра шње и спољ не по ли ти ке, ко ја обе ле жа ва ју 
„мир ни је и „обич ни је“ европ ске зе мље. Ода тле и ди ле ма да 
ли је спољ но по ли тич ка „бе зал тер на тив ност“ по ло жа ја и 
пу та Ср би је у ме ђу на род ним од но си ма на мет ну та или са
мо и за бра на, у при лич ној ме ри не у вер љи ва. Но, та не у вер љи
вост, ма ко ли ко срп ска по зи ци ја на ме ђу на род ном пла ну у 
овом ча су би ла осла бље на, сва ка ко не би тре ба ло да зна чи 
кон фор ми стич ки од у ста нак од про ми шља ња на из глед ма
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ло ве ро ват них а ипак по сто је ћих ал тер на ти ва за го ва ра ној 
„бе зал тер на тив но сти“.
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, ЕУ, кри за, ди пло

ма ти ја, спољ на по ли ти ка, ге о по ли ти ка, „бе зал
тер на тив ност“, европ ска иде о ло ги ја, евро ин
те гра ци је, евро а тлан ти зам, не у трал ност

1. Ис цр пљу ју ћа кри за

На по чет ку, ре ци мо не што оно што се иона ко осе ћа и 
зна: Ср би ја је већ у Евро пи! Ово вре ме на срп ска „Оди се ја“ не 
ти че се, да кле, евро ин те гра ци о не ар го на у ти ке, про на ла же ња 
скри ве ног „Злат ног ру на“ Евро пе. Ср би ја би да што пре уђе у 
Европ ску уни ју, за ко ју нео бра зо ва ни и не у пу ће ни део по ли-
тич ке кла се уми шља да је Евро па у це ли ни, у бли ској ре тро-
спек ти ви и да ле кој пер спек ти ви.

У европ ским де ба та ма на по ли тич кој сце ни Ср би је, 
на и ме, пре вла да ва јед на, ре кло би се, не раз бо ри та исто вет-
ност: не тач но по и сто ве ћи ва ње Евро пе као кон ти нен та, ду ге 
исто ри је, над моћ не кул ту ре и узор не ци ви ли за ци је, са са-
вре ме ном ге о по ли тич ком тво ре ви ном Европ ском уни јом. Из 
основ не за блу де, из при ви ђе ња по ду дар но сти пра ста ре ге о е-
гра фи је Евро пе и мла де ге о е по ли ти ке Европ ске уни је - као и 
рам сфел дов ски од ре ђе не Ста ре и но ве Евро пе - про ис ти чу и 
мно ге дру ге фак то граф ске не тач но сти и по ли тич ке фан та зи-
је ко је хи ме рич но обе ле жа ва ју са вре ме ни ре жим про е вроп-
ског дис кур са у Ср би ји.1

Јер, као што пре тен ци о зни за пад ни део Евро пе у ли ку 
ЕУ сва ка ко ни је у Ази ји (су лу до је на то и по ми сли ти, ма да се 
и то мо же!), исто та ко ни Бал кан, ма ко ли ко ви со ко про цент но 
био мул ти ет ни чан, мул ти кул ту ран и мул ти кон фе си о на лан, 
ипак ни је ге о граф ски и исто риј ски, па ти ме ни ге о по ли тич-
ки са ста вак не ког дру гог кон ти нен та. Али, јед но став ни по-
лит ге о граф ски си ло ги зам европ ског Бал ка на се рет ко ка да 

1 О томе: Брдар Милан, Филозофија у Дишановом писоару, поглавље 
„Филозофија и празнина модерне: нова Европа као последњи тампон“, стр. 
384-387, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци - 
Нови Сад, 2002.
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до во ди до ја сног за кључ ка о про стор ном иден ти те ту, јер се у 
европ ском то та ли зо ва њу Уни је но тор не про стор не пре ми се 
ре ла ти ви зу ју и за не ма ру ју. Из тог ин те ре сног по ду хва та ери-
стич ке за ме не обје ка та и су бје ка та евро ин те гра ци ја ис хо де 
ом ни по тент не ам би ци је са вре ме не европ ске иде о ло ги је.2

Ве ћи на иде о ло шких, по ли тич ких, пар тиј ских, али и 
на уч них, тј. те о риј ских рас пра ва у Ср би ји, у овом ча су, во ди 
се упра во уну тар евро ен ту зи ја стич ног и евро ма нич ног ре-
фе рент ног си сте ма раз у ђе не европ ске иде о ло ги је. Реч, по јам 
и тер мин „Евро па“, у свим за ми сли вим гра ма тич ким и се-
ман тич ким ре зо нан ца ма, на мет ну ти су као уни вер зал на иде-
ал ло шка и иде о ло шка де тер ми нант на про по вед ног пре по ру-
чи ва ња по ли тич ких ак те ра, али, све ви ше и оних ко ји се у 
но во го вор ном сти лу евро лин гва од лу чу ју на слу жбе на а ти ме 
и не при ко сно ве на ту ма че ња европ ске ствар но сти. На ро чи ти 
ри зик пре у зи ма ју они по ли тич ки ана ли ти ча ри и (апо ли тич-
ни) син те ти ча ри ко ји се, во ђе ни из и стин ским кри тич ким 
иде а ли ма Евро пе, од ва же на пре и спи ти ва ње гру бих и не пра-
вед них стра на „иде ал но сти“ бри сел ских ци ље ва. Осим ква-
ли фи ка ци је да су ана хро ни и ар ха ич ни, они се из ла жу ри зи-
ку хор ске ме диј ске по ру ге због, то бо же, без на де жне за о ста-
ло сти и не спо соб но сти раз у ме ва ња бо љит ка пост мо дер них 
кон ти нен тал них трен до ва.

Исто риј ске епо хе се ме ња ју док ка ра ва ни ту ма ча про-
ла зе пу сти њом вре ме на. Сва ко ма ло, на ста рин ски на чин, у 
по не кој од епо хал них оаза на ста не не ко „но во до ба“. Ипак, 
ово га пу та као да се не што озбиљ но про ме ни ло у при ро ди 
раз до бља. Са свим не па те тич но из ре че но, јед но раз до бље се 
за вр ши ло кул ми на ци јом кри зе, да би по че ло дру го још увек 
нео д ре ђе но, нео сми шље но и без и ме но.

Са гле да ва ње ов да шњих уну тра шњих окол но сти и њи-
хо вог ме ђу на род ног по и ма ња ука зу је на та кве по ли тич ке 
не при ли ке ко је се, без има ло ли бље ња, мо гу на зва ти кон-
ти ну ал ном кри зом у кон ти нен тал ним окви ри ма ожи вље ног 

2 Један од домаћих аутора који се међу првима позабавио појавом и појмом 
европске идеологије, са страсног критичког становишта пропитивања 
њене аутентичности, је књижевник, сликар и публициста Драгош Калајић. 
Видети његову књигу Европска идеологија, посебно поглавље „Да ли је 
Европска унија европска?“, стр. 233-289, „Никола Пашић“, Београд, 2004.
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„срп ског пи та ња“, у у за ма гље ним кон ту ра ма „бал кан ског“ и 
„ис точ ног пи та ња“.3 Про пу ште на кроз при зму европ ске иде-
о ло ги је, та удво је на и утро је на пи та ња се не оцр та ва ју не-од-
го вор но и са мо упит но, већ као стал но по пу ња ва ју ћи од го во-
ри Евро пе Уни је на низ за бри ња ва ју ћих ва ку у ма мо ћи ко ји су 
на ста ли на глим уру ша ва њем кон ти нен тал ног Ис то ка. Реч је, 
да бо ме, о про тив реч ној по ли ти ци европ ског, тач ни је ре че но 
евро у ниј ског про ши ре ња.4

Ма ко ли ко се при ка зи ва ла као уоби чај на и ре дов-
на смет ња, Ср би ја је у европ ској оп што сти оди ста по се бан 
европ ски слу чај. Не сми ре не че твр тве ков не те шко ће (1985-
2010) по о дав но су из о бра же не у ис цр пљу ју ћу кри зу ко ја се, 
на сво јим рат ним вр хун ци ма у по след њој де це ни ји про шлог 
ве ка, ис по љи ла као ка та стро фа. У јед ном исто риј ском ча су, 
на и ме, ве ли кој со вјет ској би ла је са о бра зна са мо на из глед 
ма ла ју го сло вен ска ге о по ли тич ка ка та стро фа.

Не на да на кри за је, ме ђу тим, по го ди ла и кон ти нент 
Евро пу, по го то ву Европ ску уни ју у ко јој је дру ги та лас еко-
ном ских и фи нан сиј ских не во ља сна жно уз др мао ју жно е-
вроп ске зе мље чла ни це евро зо не: Шпа ни ју, Пор ту га ли ју и 
по го то ву Грч ку. Сма тра се да еви ден ти ра ни уну тра шњи и 
спољ ни дуг по ме ну тих ме ди те ран ских зе ма ља над ма шу је 
хи ља ду ми ли јар ди евра. Енорм на за ду же ност, без охра бру-
ју ћих по ка за те ља мо гу ћег пре ва зи ла же ња опа сног ста ња, по-
бу ђу је оправ да не сум ње у ква ли тет не ких европ ских еко но-
ми ја, али и спо соб ност бри сел ских ор га на да упра вља ју кри-
зом ко ја из те ме ља по тре са евро у ниј ску струк ту ру. Ода тле су 
но ве кри зне по де ле ме ђу чла ни ца ма иза зва ле до дат не сум ње 
у крај њи сми сао и пер спек ти ве Европ ске уни је.5

3 Политиколог Јован Базић сматра да постоје четири модерне унутрашање 
концепције решења српског питања: 1) социјалистичка; 2) радикална; 3) 
комунистичка и 4) мондијалистичка. О томе, у целости: Базић Јован, Српско 
питање. Политичке концепције решавања српског националног питања, 
Службени лист СЦГ - Институт за политичке студије, Београд, 2003.

4 О томе: Степић Миломир, „Геополитичност ширења Уније и положај 
Србије“, Српска политичка мисао, бр. 1, 2010, стр. 17-42

5 О томе: Кнежевић Милош, Евроскептицизам, глава „Евроскептицизам у 
Унији и изван Уније“, стр. 200-201, Заслон, Београд, 2008.
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2. ЕУто пи ја кри зе

Евро па Уни је је на ча су ЕУто пи је! Ви дљи ви час ње не 
кри зе је ујед но и по ка зни час ње не ана то ми је. Ак ту ел на кри-
за еко ном ске и по ли тич ке струк ту ре Евро пе Уни је, ме ђу тим, 
као да не до ти че вла да ју ћи део срп ске по ли тич ке кла се ко ја 
оте жа не окол но сти у ко ји ма се на шла ЕУ ту ма чи по оп ти ми-
стич кој инер ци ји ра ни јег про спе ри тет ног раз до бља. Сли ка 
европ ске ствар но сти се ускла ђу је пре ма не у ме ре ним евро ин-
те гра ци о ним же ља ма. Из о ста је раз бо ри то ума ње ње про е вро-
у ниј ских же ља у скла ду са пре по зна тим мо гућ но сти ма Уни је 
и Ср би је.

Де кла ри са на по ли тич ка те жња да Ср би ја што пре уђе 
у Европ ску уни ју (а мо жда и НА ТО?) као да за сле пљу је и за-
глу шу је евро жуд не срп ске по ли ти ча ре. Пре гре ја ни жар ким 
же ља ма учла ње ња у над др жав ну тво ре ви ну, они у увр ну тој 
пер спек ти ви др жав не кри зе Ср би је не успе ва ју да са гле да ју 
кон фликт ну ствар ност кри зе Уни је. Не по ду да ра ње пер цеп-
ци ја кри зе у Уни ји и Ср би ји је, ме ђу тим, до не кле ра зу мљи во, 
на ро чи то са тач ке гле ди шта из об ли че не пси хи ке не у ме ре них 
же ља по ли тич ких ели та и ква зи е ли та зе ма ља неч ла ни ца, не-
стр пљи вих пред кан ди да та и кан ди да та.

Две су кри зе, у ства ри, ста ра и ду га, и но ва и ре ла тив но 
крат ка, сли ве не у јед ну по ја ча ну и про ши ре ну кри зу. До ма ћи 
по ли тич ки де лат ни ци, ме ђу тим, још увек не успе ва ју да раз-
лу че њи хо ве по себ не ем пи риј ске ви до ве и ак тив но се по ста-
ве пре ма њи ма.6 Док се у Ср би ји кри тич ко ми шље ње кри зе 
те шко про би ја кроз дис кре ди то ва не нео ли бе рал не на сла ге, 
до тле дез и лу зи о ни са ни по ли ти ча ри и екс пер ти у Европ ској 
уни ји не гу бе вре ме. Они, на и ме, по ку ша ва ју да схва те узро-
ке и по јав не об ли ке кри зних де ша ва ња у фи нан сиј ској и еко-
ном ској сфе ри, не би ли пред у пре ди ли по гор ша ња ко ја мо гу 
опа сно да угро зе и са му иде ју европ ског за јед ни штва.

Са дру ге стра не по ли тич ког ре а ли зма у схва та њу со-
ци о е ко ном ских те шко ћа ме ђу зе мља ма чла ни ца ма Европ ске 
уни је, ле лу ја се по ли тич ки уто пи зам бр зог ако не и тре нут-
ног учла ње ња Ср би је у ЕУ. На ив ност по ли тич ког уто пи зма, 
еуто пи ја ов да шње „про е вроп ске ин те ли ген ци је“ огле да се у 

6 Видети: Душанић Јован, „Светска економска криза као изговор за погрешну 
домаћу економску политику“, Национални интерес, бр. 1, 2010, стр. 55-80.
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хро нич ном не до стат ку кри тич ке ауто ре флек си је, по нај пре о 
по ре ме ће ном ста њу срп ског дру штва и ње го ве по лу по сто је ће 
еко но ми је. Прет по ста вља се, на и ме, да је со ци јал на и еко-
ном ска струк ту ра, са при па да ју ћом по ли тич ком опла том, 
већ до вољ но зре ла за бр зо учла ње ње Ср би је у ЕУ, иако је већ 
и на пр ви по глед, ствар но ста ње да ле ко од по треб ног ни воа и 
про пи са них стан дар да.

Иако ве ћи део срп ске по ли тич ке кла се, раз вр стан у 
број не „про е вроп ске стран ке“, гор љи во за сту па спе ци фич-
ну срп ску ва ри јан ту европ ске иде о ло ги је, ма ко ли ко се про-
по вед нич ки тру дио у том ми си о нар ском прег ну ћу, ипак не 
успе ва да по ми ри вла сти то про е вроп ско ста но ви ште са оним 
твр до кор ним европ ским иде о ло зи ма и по ли тич ким тех но-
ло зи ма,  ко ји Ср би ју, не са мо због те ку ћих кри зних окол но-
сти, не го и уоп ште, не ви де као бу ду ћег пу но прав ног чла на 
„европ ске по ро ди це на ро да“.

У хи је рар хи ји пер цеп ци ја и ин тер пре та ци ја уну тар ре-
фе рент ног окви ра европ ске иде о ло ги је, ко ја на ста је као плод 
су че ља ва ња опа жа ња и ту ма че ња у зе мља ма Уни је, пре вла-
да ва ју оне ко је Ср би ју сме шта ју у каф ки јан ски осен че ну ви-
ше де це ниј ску при јем ну че ка о ни цу. Ка ко, он да, за сла ди ти 
евро ди скурс и по ми ри ти ов да шњи све над ни евро оп ти ми зам 
и евро ен ту зи ја зам са че мер ним хро но по ли тич ким пер спек-
ти ва ма?

3. Не до у ми це бе зал тер нтив но сти

У апо дик тич ној про е вро у ниј ској ат мос фе ри већ и на 
пр ви по глед је очи глед но ко ли ко је са вре ме на „бе зал тер на-
тив на по ли ти ка“ евро а тлант ског сме ра у Ср би ји ис пу ње на 
ло шим пред ра су да ма и по гре шним уве ре њи ма. Не са мо да 
ни су от кло ње не основ не не до у ми це око од но са ге о по ли тич-
ке тво ре ви не Европ ске уни је и Евро пе у исто риј ској, кул тур-
ној и ци вли за циј ској це ли ни, не го ни је ра све тљен ни сми сао 
но ве уло ге НА ТО-а. Не до у ми це око при ро де ме ђу на род них 
од но са ра ђа ју ал тер на ти ве у ди пло мат ском и спољ но по ли-
тич ком де ло ва њу. То ме на су прот, об зна ње на је „бе зал тер на-
тив на“ спољ на по ли ти ка. Стро го де кла ри са но и озва ни че но 
свој ство „бе зал тер на тив но сти“ упу ћу је на ње на бит на про-
стор на и вре мен ска, те про це сна и струк тур на огра ни че ња. 
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Уну тар по ли тич ко ис ти ца ње не по сто ја ња мо гућ но сти би ло 
ка квог спољ но по ли тич ког из бо ра ука зу је на број не усло ве и 
зах те ве, али и епо хал ну из ну ди цу и (сво је)вољ ност у тре нут-
ном рас по ре ду по ли тич ких сна га. 

Из не тој кон ста та ци ји би се мо гао упу ти ти при го вор да 
је, оп ште узев ши, сва ка по ли тич ка прак са кон ди ци о ни ра на, 
да су ин тер ак ци ја, ре ла ци о ни зам ак те ра и ре ла ти ви зам вред-
но сти и ци ље ва трај на свој ства сва ког по ли тич ког фе но ме на. 
У срп ском слу ча ју се, ме ђу тим, ра ди о не че му што су штин-
ски на ди ла зи уоби чај не прет по став ке и огра ни че ња уну тра-
шње и спољ не по ли ти ке, ко ја обе ле жа ва ју не ке, на при мер, 
„мир ни је и „обич ни је“ европ ске зе мље. Ода тле и ди ле ма да 
ли је на ре че на спољ но по ли тич ка „бе зал тер на тив ност“ пу та 
Ср би је у ме ђу на род ним од но си ма на мет ну та или са мо и за-
бра на, у при лич ној ме ри не у вер љи ва. 

Би ло ка ко би ло, ов да шње иона ко оби ла то ге о по ли-
тич ко ис ку ство ни је ни ти би тре ба ло да бу де рав но ду шно, 
ме ди та тив но и са мо ака дем ско, на про тив, оно је већ са да ја-
ко за ин те ре со ва но, оп те ре ће но и фру стри ра но емо тив ним 
успо ме на ма, те број ним фо би ја ма и фи ли ја ма, сен ти мен ти-
ма и ре сен ти ма ни ма. Ода тле сва ка озбиљ ни ја ге о по ли тич ка 
ана ли за ов да шњих при ли ка, у сход ном те о риј ском жан ру, 
не мо же да из бег не „сло нов ско пам ће ње“ ско ри је и дав ни је 
ју жно сло вен ске и евро бал кан ске про шло сти. За о би ла же ње 
до га ђај не исто ри је, уоста лом, те шко да мо же да се оства ри 
при ли ком опре де љи ва ња и свр ста ва ња за ову или ону оп ци ју 
у ме ђу на род ној по ли ти ци; за НА ТО или вој ну не у трал ност 
Ср би је, на при мер?

Ми шље ње кон ти ну ал не са да већ дво стру ко пре пле те не 
и по ја ча не кри зе, на из ве стан на чин, по ста је по тра га за „злат-
ним до бом“ спа со но сне бу дућ но сти. Оно ру жно и тра гич но 
што је би ло, а још увек у пот пу но сти ни је про шло, је сте ту жна 
по вест ге о по ли тич ке про па сти иде је и прак се ме ђу на ци о нал-
ног ју жно сло вен ског и на ци о нал ног срп ског за јед ни штва у 
окви ру јед не али сло же не др жа ве. На осно ву бол ног ис ку-
ства епо хал не про ма ше но сти и ни за гу би та ка фор ми ра на су 
екс трем на ста ња ге о по ли тич ке све сти: ре ви зи о ни стич ка и 
ре ван ши стич ка ме га ло ма ни ја и фа та ли стич ка ма ло ду шност, 
ни хи ли стич ко са мо оп ту жи ва ње и са мо пот це њи ва ње.7 Не где 

7 О потреби обнављања политичког самопоуздања и сувереног понашања, 
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из ме ђу пре до че них хри ди на по ли тич ког мен та ли те та на ла зи 
се кри ву да ви али ипак про ход ни про стор праг ма ти зма и кри-
тич ког ре а ли зма.

Бе зал тер на тив ност „је ди ног пу та“ у на вод ном ме ђу на-
род ном „бес пу ћу“ на ме ће се спо ља и из ну тра, ма да спо ља-
шња и уну тра шња по ли тич ка во ља ко је за го ва ра ју кре та ње 
по „је ди ном пу ту“ ни су исто ли ке. Спо ља шња во ља то чи ни 
из вла сти тих по тре ба и ин те ре са, ве што би ра ју ћи и про на-
ла зе ћи уну тра шње по ли тич ке ак те ре ко ји мо гу успе шно да 
спро ве ду оно што она хо ће. С дру ге стра не, уну тар по ли тич-
ки ак те ри се до у бес крај при ла го ђа ва ју зах те ви ма те во ље, 
по ви ја ју ћи се и по ви ну ју ћи, пре у зи ма ју ћи и ту ма че ћи ње не 
пре по ру ке и за по ве сти као сво је вла сти то опре де ље ње. На-
ре че на „бе зал тер на тив ност“ се са сто ји у оба ве зном и бес по-
го вор ном спро во во ђе њу прет ход них хе те ро ном них од лу ка, 
без мо гућ но сти ме ња ња њи хо вог са др жа ја и крај њих ро ко ва 
из вр ше ња.

Бу ду ћи да је у са мој ср жи по ли ти ке као људ ског фе-
но ме на мно штво ис кр са ва ју ћих оп ци ја, те ра зних по вољ них 
и не по вољ них мо гућ но сти из бо ра, ста ње бе зал тер на тив но-
сти о ко ме се у по ли тич ком жи во ту са вре ме не Ср би је то ли ко 
рас пре да, сва ка ко ни је узор но де мо крат ско обе леж је мо дер не 
и пост мо дер не по ли ти ке, не го си ту а ци о ни об лик из ну ди це, 
пред мо дер ни ре жим во лун та ри стич ке ме диј ске дис кур зив-
но сти.

Где год је и ка да год је на де лу мо дер на по ли ти ка, ту 
су и број не ал тер на ти ве. Ка да из о ста ну ал тер на ти ве, ка да се 
ука зу је и по на вља да их не ма, да су пре ва зи ђе не, от па ле или 
не ста ле, да је по ли ти ка све де на на јед ну је ди ну (не)мо гућ-
ност, на јед но и јед ног ко ји то јед но за сту па и оли ча ва - на 
де лу је не у тра ли за ци ја по ли тич ког.8 У ли ше но сти ал тер на-
ти ва за ми ре по ли тич ки плу ра ли зам, да би се у ат мос фе ри 
об на вља ња по ли тич ког мо ни зма раз ма ха ле ан ти по ли ти ка, 
тран спо ли ти ка, ме та по ли ти ка, пост по ли ти ка, ка ко год.

видети: Кнежевић Милош, „Суверенизам. Епохални одговор на 
клијентистичка посртања Србије“, недељник Печат, 16. април 2010, бр. 110, 
стр. 34-35.

8 Консултовати: Норма и одлука. Карл Шмит и његови критичари, Карл 
Шмит, „Појам политичког“, глава „Доба неутрализација и деполитизација“, 
поглавље „Ступњеви неутрализације и деполитизације“, стр. 63-69, избор 
Слободан Самарџић, „Филип Вишњић“, Београд, 2001. 
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Сло бо да по ли тич ког из бо ра, тј. он то ге нет ска ал тер-
на тив ност по ли тич ког је у са мој ср жи де мо кра ти је као кул-
тур не и ци ви ли за циј ске те ко ви не. При ме ње но на мо гућ но-
сти ге о по ли тич ког из бо ра Ср би је из ме ђу Ис то ка и За па да, те 
спољ но по ли тич ких и ди пло мат ских оп ци ја, ула же ња у са ве-
зе и са ве зни штва, то зна чи да је опре де љу ју ћу од лу ку о при-
кла ња њу и при па да њу по треб но до не ти сло бод ним из бо ром 
би рач ног те ла ја сно ви дљи вим де мо крат ским пу тем. Ти ме би 
се от кло ни ла ствар на или при вид на кон фу зи ја око срп ских 
на ци о нал них и др жав них ин те ре са, али и на че ла ме диј ски 
об ли ко ва на бе зал тер на тив на мо но лит ност, то бо же јед не је-
ди не про е вро у ниј ске во ље Ср би је.  

4. Ауто ном на и хе те ро ном на по ли ти ка

Ни је по треб но уло жи ти од ви ше тру да да  би се до се гао 
увид ка ко је и ко ли ко је са вре ме на по ли тич ка Ср би ја са пе та 
за ми сли ма ино-цр та ча ма па на ру че них од ди зај не ра ре ги о-
на. Ср би ја је под над зо ром во ље над моћ них ге о по ли тич ких 
чи ни ла ца, ко је пре свих оли ча ва екс пан зив ни и још увек до-
ми нант ни евро а ме рич ки свет. Та не сло бод на фор ма тив на 
са пе тост је ла ко уоч љи ва фун да мен тал на кон тра дик ци ја ак-
ту ел ног срп ског ме ђу на род ног по ло жа ја. Ода тле се про тив-
реч на при ро да про блем ског по ља у ко ме оби та ва ово вре ме-
на Ср би ја ну жно ре флек ту је на ана ли тич ку, ком па ра тив ну и 
ин тер пре та тив ну си ту а ци ју.

Ана ли зом се, на и ме, мо гу пре по зна ти две при лич но 
раз ли чи те али, по све му су де ћи, си мул та не ди мен зи је гео/
по ли тич ких окол но сти у ко ји ма се на ла зи Ср би ја:

1) Ауто ном на - са овим или оним сте пе ном сло бо де у 
спољ но по ли тич ком про ми шља њу, од лу чи ва њу и де ло ва њу, у 
ко јој се гра де осе ћа ји и са зна ња о мо гућ но сти ма из бо ра по де-
сних, по вољ них и ко ри сних ал тер на ти ва. При том, на ре че на 
ауто ном на ди мен зи ја мо же да се схва ти дво ја ко, као:    

а) ко ли ко-то ли ко из бо ре на са мо свој ност вла сти тог по-
ли тич ког од лу чи ва ња и де ло ва ња у од но су пре ма над моћ ној 
и на ту ра ју ћој во љи, и 

б) до пу ште на, али ту ђом во љом огра ни че на сло бо да 
из бо ра оп ци ја и ма не ври са ња из ме ђу број них усло ва и огра-
ни че ња ко је та на ме тљи ва во ља ис по ста вља. 
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У оба из ло же на слу ча ја евро а ме рич ки чи ни лац Ср би ју 
тре ти ра, тач ни је ре че но тр пи, у не рав но прав ном, тј. ин фе-
ри ор ном ста ту су као по лу по бе ђе ну или, ако се хо ће, по лу-
по ра же ну зе мљу. Над моћ на во ља, да кле, кроз гло ба ли стич ку 
идео-оп ти ку функ ци о нал не про стор не и вре мен ске хе ге мо-
ни је За па да, пре до че не ди мен зи је ко ли ко-то ли ко са чу ва не 
на ци о нал не и др жав не са мо свој но сти Ср би је, тре ти ра као 
по лу по сто је ће и у ве ли кој гло бал ној игри, крај њем слу ча ју 
ире ле вант не;

2) хе те ро ном на – без има ло сло бо де у спољ но по ли тич-
ком од лу чи ва њу, у за да тим усло ви ма ли ше но сти сло бод ног 
из бо ра по де сних, по вољ них и ко ри сних ал тер на ти ва. У овој 
скру ше ној по ли тич кој ди мен зи ји из о ста је осе ћај и са зна ње 
сло бод ног из бо ра оп ци ја и со лу ци ја. Уну тра шња и спољ на 
по ли ти ка ко је се „во де“, у ства ри се осла ња ју на ис по ста-
вље не усло ве, ус по ста вље на огра ни че ња и за бра не, уз јав но 
и тај но пре у зе те оба ве зе спро во ђе ња и из вр ше ња. Ода тле се 
хе те ро но ми ја уну тра шње и спољ не по ли ти ке у ви ше стру кој 
тран зи ци ји, све де ној на низ од сту па ју ћих ре ак ци ја, огле да у 
сте шње ној и по во дљи вој фор му ли „из бо ра нај ма њег зла“, те 
не пре ста ног при ла го ђа ва ња и упо до бља ва ња спо ља шњим, 
на вод но ви шим, али не сум њи во ја чим хе те ро ном ним ци ље-
ви ма.

*
Ту роб ни осе ћај да је Ср би ја у исто риј ском сми слу оште-

ће на и по ра же на зе мља ка му фли ра се праг ма тич ним ука зи-
ва њем на „ре ал по ли ти ку“ ко ја се, то бо же уви ђав но, осла ња 
на „но ву ре ал ност“ ко ју је за рад вла сти тог спа са, на вод но, 
не из бе жно при хва ти ти. На из глед са мо ра зу мљи ви де кор не-
са мо стал не по ли ти ке са чи ња ва мно штво на мет ну тих нор ми, 
про це ду ра и стан дар да, ко је је у про пи са ним ро ко ви ма по-
треб но ис пу ни ти. „По тре ба“ не ис хо ди  из вла сти тих по ри ва  
и ин те ре са, она је у ства ри усво је на оба ве за у об ли ку при хва-
ће ног мо ра ња.9 Исто та ко, пре те ра но бо ја жљи ва уви ђав ност, 

9 Исто ри чар Бран ко Ра дун не ма ви со ко ми шље ње о ак ту ел ној срп ској по ли-
ти ци: „При ти сци око при хват ња Еулек са, око фор ми ра ња ‘по доб не вла де’ 
и око ‘вој во ђан ске ауто но ми је’, као и око ‘до вр ша ва ња са рад ње са Ха гом’ 
је су део истог про це са сла ма ња от по ра Ср би је и ле га ли за ци је агре си је из 
де ве де се тих. Кад Ср би ја ко нач но при хва ти кри ви цу за бом бар до ва ње кроз 
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ко ја се пре об зир но ис по ља ва пре ма над моћ ној во љи ја че га, 
на тач ки при хва та ња по соп стве не ин те ре се не же ље ног и 
шко дљи вог, пре о бра жа ва се у по слу шност и по кор ност пре-
ма ту то ри ма - кли јен ти зам.

5. Опреч на ту ма че ња вла сти тог по ло жа ја

Ак те ри на срп ској по ли тич кој сце ни не ра за би ра ју 
спољ но по ли тич ки и ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је на исто-
ве тан на чин. Они кар ту Евро пе гле да ју из раз ли чи тих угло ва 
и раз ли чи тим апа ра том ви да. Док јед ни зу ре у европ ски За-
пад оли чен у ЕУ, дру ги осма тра ју Ста ри кон ти нент на Ис то-
ку и у це ли ни. Њи хо ви европ ски по гле ди се једвна укр шта ју. 
Шта ви ше, зри ка ви опа жај Евро пе – пер цеп тив ни евро ин те
гра ци о ни стро би зам срп ске по ли тич ке кла се – ис хо ди у ду-
плом ли ку бар две до не кле одво је не али и по ме ша не Евро пе; 
Евро пе Уни је и оно га што је не сум њи во европ ско а си гур но 
ни је униј ско. На жа лост, иде о ло шка зри ка вост срп ске по ли-
тич ке ели те одав но је до ве ла до под ва ја ња, ни по да шта ва ња и 
ме ђу соб ног ис кљу чи ва ња.

Ни су, ме ђу тим, ви дљи ве са мо стран пу тич не раз ми ри це 
око ствар ног по ло жа ја Ср би је, не го су упа дљи ва и не сла га-
ња око над ле жно сти и уло ге нај ва жни јих чи ни ла ца у уса гла-
ша ва њу ди пло мат ских ста во ва, кре и ра њу од ред ни ца спољ не 
по ли ти ке и утвр ђи ва њу те мељ них ге о по ли тич ких оп ци ја.

Ипак, по сто ји ли или не по сто ји спољ на по ли ти ка Ср-
би је је ма ње-ви ше ар ти фи ци јел но пи та ње. Спољ на по ли ти ка 
Ср би је сва ка ко по сто ји, она је ви дљи ва, јер сва ка иоле не за-
ви сна др жа ва има соп стве ну спољ ну по ли ти ку, оту да је не-
при лич но и не тач но твр ди ти да је Ср би ја не ма. Не до у ми це, 
ме ђу тим, на ста ју око сте пе на ње не прак тич не и те о риј ске 
кон зи стент но сти и исто риј ске оправ да но сти.10

ме диј ско ис пи ра ње мо зга, кад ‘ха шка исти на’ по ста не не по ре ци ва, кад власт 
при хва ти ‘ин сти ту ци је Ко со ва’ (и без фор мал ног при зна ња), кад поч не мо 
мо ли ти за ула зак у НА ТО, он да и не ће мо има ти пра во да ка же мо да је то 
био не пра вед ни рат и да је на сна зи оку па ци ја де ла те ри то ри је Ср би је.“ Ра-
дун Бран ко, „НА ТО кам па ња на го ди шњи цу бом бар до ва ња“. Адре са: http://
www.slo bo da njo va no vic.org/2009/04/04/na to-kam pa nja-na

10 На пи та ње има ли Ср би ја спољ ну по ли ти ку, ана ли ти чар Вла ди мир Гли го-
ров сма тра да од го вор за ви си од ис пу ње ња ви ше усло ва: „1) По сто је ли ци-
ље ви ко ји ма се те жи (услов по жељ но сти); 2) по сто је ли сред ства ко ји ма се 
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Усло вље на, не са мо ста ла на и за ви сна спољ на по ли ти ка 
на уну тар по ли тич ком пла ну се опа жа и ту ма чи на два опреч-
на на чи на:

1) Праг ма тич но са мо за ва ра ва ње. Са јед не стра не су 
они функ ци о ни шу ћи по ли тич ки од лу чи о ци, де лат ни ци и 
ту ма чи ко ји те ку ћу срп ску по ли ти ку, у ње ним уну тра шњим 
и спољ ним ди мен зи ја ма, са ве ћим или ма њим сте пе ном (са-
мо)за ва ра ва ња, об ја шња ва ју као низ сло бод них што зна чи 
ни чим усло вље них од лу ка и опре де ље ња. Иако при ти сну ти 
те шким бре ме ном спо ља по ста вље них усло ва, зах те ва и ул-
ти ма ту ма, они свој те скоб ни и над зи ра ни по ло жај при ка зу ју 
као на вод но већ иза бра ну евро а тлант ску ал тер на ти ву о ко-
јој, по сле то бо же сло бод ног из бо ра, ни је по треб на рас пра ва, 
ни ти не ка дру га, бит но раз ли чи та, ре ци мо евро а зиј ска или 
евро не у тра ли стич ка ри вал ска мо гућ ност. Та кви ту ма чи и де-
лат ни ци су у ве ћи ни уве ре ни да дру ге, ре ци мо мо рал ни је, 
ко ри сни је и бо ље спољ не по ли ти ке од оне ко ја се прак ти ку је 
кроз ак ту ел ну ди пло ма ти ју, за пра во ни не ма, ни ти мо же да 
бу де.

По ме ну те ту ма че по треб но је раз ли ко ва ти од оних ко-
ји чак и та кву спољ ну по ли ти ку Ср би је не сма тра ју до вољ но 
за пад но опре де ље ном, па на ма три ци ап со лут ног евро а тлан
ти зма тра же ко рек ци је, тј. од ри ца ња од би ло ка квог от по ра 
спо ља шњим усло вља ва њи ма и зах те ви ма. Шта ви ше, ов да-
шњи НА ТОап со лу ти сти те зах те ве нај че шће до жи вља ва ју 
и ис ти чу као соп стве на уве ре ња. Да ли су у пи та њу оди ста 
ори ги нал на ста но ви шта, или пу ке тран сми си је ту ђе во ље, 
ни је те шко за кљу чи ти. До вољ но је са мо ана ли зи ра ти вре ме, 
ме сто и на чи не пла си ра ња та квих ста но ви шта па са гле да ти 
ва зал ске до ме те по ме ну те „са мо свој но сти“.11 

ти ци ље ви мо гу оства ри ти (услов оства ри во сти); 3) не по сто ји не са гла сност 
ме ђу ци ље ви ма (услов до след но сти); 4) не по сто ји не раз ре ши ви су коб са 
дру гим ме ђу на род ним чи ни о ци ма од ко јих оства ре ње тих ци ље ва за ви си 
(услов рав но те же). Срп ска спољ на по ли ти ка не за до во ља ва ни је дан од ових 
усло ва.“ Гли го ров Вла ди мир, „Бес циљ на спољ на по ли ти ка“, 23. март 2008. 
Адре са: http://www.pe sca nik.net/in dex2.php?op tion=com_co nent&task=v

11 Нај ре чи ти ју илу стра ци ју „ког ни тив ног аван гар ди зи ма“ тзв. но ве ствар но-
сти пру жа по ли ти чар Че до мир Јо ва но вић. Сма тра ју ћи да је „спољ на по ли-
ти ка Ср би је у овом мо мен ту на су ка на на пре пре ке ко је је са ма по ста ви ла“, 
ли дер ЛДП-а се за ла же за „но ву по ли ти ку пре ма Ко со ву“, „вред но сни рез“ 
и, на по слет ку, „дис кон ти ну и тет“ у од но су на ра ни ју и са да шњу срп ску по-
ли ти ку пре ма ју жној по кра ји ни, али и ЕУ, САД и, на ро чи то, НА ТО. Јо ва-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 177214

179

Про блем са спољ но по ли тич ким јед но у мљем оцр та ног 
ти па у ре ал ном по ли тич ком жи во ту, ме ђу тим, на ста је из два 
те мељ на раз ло га:

а) За го вор ни ци и за ступ ни ци јед но смер ног и не по-
врат ног евро а тлан ти зма, у ства ри, не мо гу да до ка жу да је 
пу но ва жна од лу ка о бе зал тер на тив ном спољ но по ли тич ком 
евро а тлант ском из бо ру Ср би је ика да и игде до не та, на би ло 
ко ји ле га лан на чин, а по го то ву у ле гал ној и ле ги тим ној, тј. 
де мо крат ској про це ду ри.12 Чи ни се као да ак те ри на по ли-
тич кој сце ни де лу ју опу ште но и без до вољ них обра зло же ња, 
на осно ву не ког не по зна тог, пре ћут ног и тај ног са ве знич ког, 
тач ни је ре че но про на тов ског обе ћа ња.

Спољ но по ли тич ки евро а тлан ти зам се, јед но став но ре-
че но, при пи су је као оба ве зно кре та ње у јед ном сме ру и не-
из бе жна суд би на ме ђу на род ног по ло жа ја и тра се са рад ње 
и са ве зни штва Ср би је; са ве знич ка суд би на ко ја не под ло же 
ди ја ло шком оспо ра ва њу, а још ма ње су штин ском ме ња њу. 
Евро па Уни је и Аме ри ка су, без об зи ра на кон крет не те шко-
ће у ме ђу соб ном оп хо ђе њу и опреч не ин те ре се у ре ги о ну и 
бли ском су сед ству, при овом ти пу апри о ри стич ког ра су ђи-
ва ња, је ди на ал тер на ти ва срп ске спољ не по ли ти ке – јар ко 
све тло на кра ју мрач ног тран зит но/тран зи ци о ног ту не ла. У 
тран са тлант ској за јед ни ци са гле да ва се нај зад про на ђе но то-
пло и угод но уто чи ште, ес ха тон по сле од већ ду гог срп ског 
спољ но по ли тич ког лу та ња. Уз пре до че ну апо ри ју „не ми нов-
ног опре де ље ња“, ука зу је се и до дат ни, ре кло би се не ма ње 
те жак вре мен ски про блем;  

б) пред ра суд ни спољ но по ли тич ки апри о ри сти и „бе-
зал тер на тив ци“, као са мо пред ста вље ни вр хун ски, ста ри и 
но ви „праг ма ти ча ри“ и „ре а ли сти“, ни су ка дри да уве ре иде-
о ло шке опо нен те и по ли тич ке ри ва ле да су њи хо ве европ-

но вић Че до мир, „Ср би ји је по тре бан по ли тич ки пре о крет“, Адре са: http://
www,por ta la na li ti ka.me/po li ti ka/lic no sti/9823--sr bi ji-je-po tre ban

12 О по сто ја њу спољ но по ли тич ког кон сен зу са ис по ље на су, до ду ше, и не што 
дру га чи ја ми шље ња. Фи ло зоф Све то зар Сто ја но вић је, ре ци мо, при ме тио да 
је о основ ним пи та њи ма спољ не по ли ти ке Ср би је у Скуп шти ни по стиг ну та 
„де мо крат ска, па три от ска и про е вроп ска ме га ве ћи на“. По су ду не дав но пре-
ми ну лог фи ло зо фа, кон сен зу ал на во ља „ме га ве ћи не“ тре ба ло је да се пре-
то чи у ве ро до стој ну Де кла ра ци ју. О то ме: Све то зар Сто ја но вић, „Спољ на 
по ли ти ка Ср би је на си ло ме ти ни“, об ја вље но 31. мар та 2010. Адре са: http://
www.po li ti ka.rs/ru bri ke/osta li-ko men ta ri/spolj na-pol ti ka-sr bi je
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ске те жње и атлант ске же ље, у тој ме ри ре а ли стич не, да би 
мо гле да бу ду оства ре не у не ком раз бо ри то до глед ном ро ку. 
Евро а тлант ска обе ћа ња се, на и ме, про те жу у знат но ду жим 
вре мен ским де о ни ца ма од пре о ста лог ман дат ског вре ме на 
не стр пљи вих срп ских по ли ти ча ра, па је њи хо во ис пу ње ње 
не мо гу ће до че ка ти у ман да ту и на вла сти. У цр но ху мор ном 
пре пле ту има ги нар них вре мен ских пер спек ти ва „да ле ко ви-
дих“ ин те гра то ра и још не ин те гри са них крат ко ви дих (пред)
кан ди да та, од ви ја се за ни мљи ва али на да све за мор на ге о по-
ли тич ка бур ле ска.

По ли ти ча ри ко ји ће вла да ти још је два две-три го ди не, у 
пре о ста лом вре ме ну не мо гу да оства ре оно што су, све срд но 
усва ја ју ћи евро а тлант ска обе ћа ња, и са ми па те тич но обе ћа ли 
гра ђа ни ма, тј. би ра чи ма. Ма ка ко и ко ли ко про ра чу на ва ли, 
они, на жа лост или на сре ћу, са свим из ве сно, не ће ис пу ни ти 
да та обе ћа ња! Из вре мен ске про ва ли је из ме ђу тре нут ног ин-
те гра ци о ног хте ња и бес крај ног вре ме на ње го вог ис пу ње ња 
из ви ре фру стра ци о на не у вер љи вост ак ту ел них евро ен ту зи-
ја ста.

Спо ља обе ћа но и уну тра при хва ће но Ве ли ко обе ћа ње 
уве ли ко пре ва зи ла зи ре дов не че тво ро го ди шње из бор не ци-
клу се и раз ме ра ва се хро но по ли тич ким ду жи на ма раз до бља 
и епо ха. Ко је, уоста лом, већ да нас са би ло ка квом си гур-
но шћу ка дар да обе ћа да ће не што по ли тич ки из ве сно да се 
до го ди за два де сет, три де сет или пе де сет го ди на? Или, што 
је још би зар ни је и оп скур ни је, у вре ме ну по сле за вр шет ка на-
ших жи во та!?

Оно што је по инер ци ји ви дљи во, а мо жда и мо гу ће, 
ти че се крат ких и до глед них ро ко ва: сле де ће го ди не, евен-
ту ал но пе ри о да до кра ја до би је ног ман да та, али ни ка ко оно-
га што сле ди у сле де ћих пет или де сет го ди на. Ма ко ли ки 
се труд ула гао, то ли ко ду ге се квен це не мо гу ег закт но да се 
пред ви де. За то да нај ска по ну да ви ше де це ниј ске че ка о нич ке 
бу дућ но сти Ср би је нај пре мо же да се схва ти као ола ка и ла-
ко ма фу ту ри стич ка да мо го ги ја.

На пред ре че но, од но си се на „ме та фи зич ку“, бо ље ре-
че но ме та хро нич ку, уве ли ко за мор ну ска ску о ула ску Ре пу-
бли ке Ср би је у Европ ску уни ју. Она у ка те го ри ја ма по ли тич-
ке те о ло ги је под се ћа на при чу о ула ску рај. Рај ском обе ћа њу 
ЕУ, ме ђу тим, не до ста ју „срп ски пра вед ни ци“. Јер, ве ћи на па-
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ко сних и злу ра дих евро кра та Ср би ју и Ср бе до жи вља ва као 
нео ка ја не и не ка жње не крив це.

Та ко је, што ису ви ше до бро зна мо, не скри ве ној срп ској 
жуд њи тре нут ног при кљу че ња ЕУ и НА ТО, од по ли то кра та 
ЕУ и НА ТО на до да то и об зна ње но ви ше го ди шње од ла га ње 
ула ска Ср би је у за пад не ин те гра ци је. Ство ре на је па ра док-
сал на ат мос фе ра исто вре ме ног ин те гра ци о ног при вла че ња и 
од би ја ња. Реч је о раз о ча ра ва ју ћој упор но сти „не уз вра ће не 
љу ба ви“ оног ге о по ли тич ког објек та (ко ји је, по све му су де-
ћи, Ср би ја) ко ји на сва ки на чин же ли да се до пад не и уми ли 
за пад ном син те тич ком ге о по ли тич ком су бјек ту, ко ји га опет 
без о се ћај но од гу ру је на мар ги не про сто ра и вре ме на; ко ји га 
не ће, бар не она квог ка кав је „ре ме ти лач ки“ био и ка кав је не-
по ћуд но тре нут но, а по го то ву не она квог ка кав же ли да бу де, 
ми мо ту тор ске во ље ди зај не ра;

2) Украт ко, са дру ге стра не па ра док сал не ин те гра ци о-
не при че су они про ре ђе ни де лат ни ци и ту ма чи ко ји те ку ћу 
спољ ну по ли ти ку Ср би је, у обе зби ва ју ће збу њу ју ће ди мен-
зи је, са мно го ма ње са мо об ма на и без ја ког за чи на ин те гра ци-
о них илу зи ја, об ја шња ва ју као низ на мет ну тих и из ну ђе них 
од лу ка и опре де ље ња. Бу ду ћи да не при ста ју и не при хва та-
ју спо ља на ме та не усло ве и огра ни че ња, та кви кри тич ки и 
скеп тич ки усме ре ни ту ма чи ука зу ју на мо гућ ност да се те ку-
ћа по ли ти ка срп ског еста бли шмен та схва ти са мо као ре а ли-
за ци ја јед не од ви ше мо гу ћих уну тар по ли тич ких и спољ но-
по ли тич ких ал тер на ти ва. Пан дан ском по ли тич ком мо ни зму 
они су прот ста вља ју мо гу ћи из бор из ме ђу „пр вог“ (за пад ног), 
„дру гог“ (ис точ ног) и Тре ћег пу та по ли тич ке и вој не не у-
трал но сти, на осно ву ви ше ло гич ки и ем пи риј ски ра за бра-
них оп ци ја што, ујед но, озна ча ва мо рал ну по твр ду из во р ног 
по ли тич ког плу ра ли зма као вре ла де мо кра ти је.

6. Спо ља во ђе на спољ на по ли ти ка

Ни је не ва жно где се од лу чу је о спољ ној по ли ти ци јед-
не зе мље, да ли се од лу чу је у са мој зе мљи, или из ван ње? 
Ако се од лу чу је у зе мљи, ва жно је да ли се од лу ке до но се 
са мо стал но, на цр ти пре по зна тих и од ре ђе них на ци о нал них 
и др жав них ин те ре са, или „у ко му ни ка ци ји“, „ин тер ак тив-
но“, „ко о пе ра тив но“, уз „кон сул та ци је“, или, што је тач ни ји 
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али и бол ни ји из раз - ко ла бо ра тер ски. Реч је о пре вас ход ној 
без бед но сној ди ле ми, при мар ној то пи ци спољ но по ли тич ког 
од лу чи ва ња ко ја ука зу је на по сто ја ње или не по сто ја ње на ци-
о нал не и др жав не не за ви сно сти.

Нај го ра мо гућ ност по оп ста нак јед не зе мље је ка да се 
ње на спољ на по ли ти ка  не кре и ра у зе мљи не го не где из ван 
ње. У та квим слу ча је ви ма, зе мље тог ти па ни не ис ка зу ју 
соп стве ну без бед но сну ди ле му, а спољ но по ли тич ких не до-
у ми ца не ма јер су сво ју суд би ну пре да ле у ру ке дру гих од 
ко јих за ви си њи хо ва соп стве на (не)без бед ност. Та да и нај не-
знат ни ја ме ђу на род на по ви ја ња мо гу да иза зо ву ло мље ња и 
су ко бе уну тар зе мље.

У дик та тор ским и ком пра дор ским зе мља ма за о ста лог 
и из ви то пе ре ног ка пи та ли зма и за ви сним кли јен ти стич ким 
др жа ва спољ на по ли ти ка се прак тич но ни не во ди, већ се де-
ло ва њем стра них ам ба са до ра у функ ци ји по ме сних гу вер-
не ра, по слу шно пре у зи ма ју и из вр ша ва ју спо ља фор ми ра не 
од лу ке. Иако фор мал но по сто је спољ но по ли тич ки ре со ри 
и ди пло ма ти ја, у ма ри о нет ским ре жи ми ма мно го ва жни ју 
уло гу игра ју стра ни „кон сул тан ти“, „по сма тра чи“, „по сред-
ни ци“, „кон тро ло ри“, „ци вил ни ад ми ни стра то ри“ и „кри зни 
ме на џе ри“. Реч је, да бо ме, о пре и ме но ва ним ре ци ди ви ма ко-
ло ни јал не прак се у пе ри фер ним и сла бим др жа ва ма свет ског 
си сте ма.

Зе мље за о ста ле и не до вр ше не тран зи ци је, ко је су (пред)
кан ди да ти за ула зак у за пад не по ли тич ке, еко ном ске и вој не 
али јан се су у слич ном по ло жа ју. Због отво ре не те жње укљу-
чи ва ња у за пад ни свет њи хо ве спољ не по ли ти ке су адап ти-
ра не усло ви ма и зах те ви ма ин те гра ци о них су бје ка та. Не до-
вр ше не тран зи ци о не зе мље, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, ви шко ве 
„спрем но сти на са рад њу“, пред у сре тљи во сти и при ље жно-
сти, као и бу ду ће ди сци пли не и ло јал но сти, ис ка зу ју кроз 
„ре фор ме“, али и не пре ста но ис пу ња ва ње се ри је по себ но по-
ста вље них усло ва.

Овај по лу кли јен ти зам се у де лу „по све ће не“ по ли тич ке 
ели те тре ти ра као ре форм ска спрем ност на мо дер ни за ци ју, 
док се код кри ти ча ра ту ма чи као од ри ца ње од су ве ре но сти 
и за па лост у ста ње де гра ди ра ју ће за ви сно сти. Евро ен ту зи-
ја сти мо дер ни за ци ју из јед на ча ва ју са евро пе и за ци јом, док 
евро скеп ти ци у ми си о нар ском и ре пре сив ном ти пу „мо дер-
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ни за ци је“ пре по зна ју кла сич не ме ха ни зме до ми на ци је, хе ге-
мо ни је и нео ко ло ни ја ли зма.

7. Уну тра шње ди ле ме спољ не по ли ти ке

Уну тра шњи аспек ти спољ но по ли тич ке ди ле ме ис ка зу-
ју ри зик да се ге не рал на ори јен та ци ја зе мље про фи ли ше у 
из ва ну став ном про сто ру. По сто ји опа сност да се спољ на по-
ли ти ка од ре ђу је и во ди ми мо ва же ћих нор ми, про це ду ра и 
над ле жних ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма, на про из вољ-
ном ли дер ском, пар тиј ском или па ра пар тиј ском ни воу ло би-
ста, ин те ре сних гру па и ко те ри ја, или, у из о па че ним крип-
то по ли тич ким за хва ти ма, без нео п ход ног де мо крат ског ди-
ја ло га и, у крај њој ин стан ци, ре фе рен дум ског из ја шња ва ња 
гра ђа на.

Од по себ ног зна ча ја је уоч љи ва те жња ка пер со на ли зо-
ва њу срп ске спољ не по ли ти ке у ли ку тре нут но нај моћ ни јег 
ак те ра на по ли тич кој сце ни. У две про те кле де це ни је то се на 
раз ли чи те на чи не до го ди ло у три на вра та, то ком по ли тич ке 
вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, Зо ра на Ђин ђи ћа и Бо ри-
са Та ди ћа.

Крат ко трај ни ли дер Зо ран Ђин ђић је, по пут свог не што 
ду го веч ни јег прет ход ни ка, та ко ђе под ле гао иза зо ви ма кон-
цен тра ци је мо ћи и вла сти, прак ти ку ју ћи ста но ви ште су ве ре-
не мо дер ни за циј ске дик та ту ре. При ме на та квог по ли тич ког 
кон цеп та од ра зи ла се и на спољ ну по ли ти ку зе мље.13 Уко-
ли ко је, вр ше ћи пред тран зи ци о ни (тран зит ни) ауто крат ски 
вла сти зам, Ми ло ше вић на пра вио от клон пре ма кла сич ним 
иде о ло ги ја ма ле ви це,14 уто ли ко је Ђин ђић сво јим де кре ти-
стич ким праг ма ти змом у окви ри ма оли гар хиј ског ДОС-а, 

13 Фи ло зоф Алек сан дар Мол нар сма тра да је, бо ре ћи се про тив мо дер ни ци-
за циј ским те ко ви на ма пре ва зи ђе не и ре тро град не тра ди ци о на ли стич ке по-
ли ти ке, Зо ран Ђин ђић: „до жи вео по раз од јед ног ње ног ви да (ова пло ће ног 
у ‘на ци о нал ном ли бе ра ли зму’ из чи јег је кри ла ка сни је на стао Ми тров дан-
ски устав), док је он сам по сте пе но афир ми сао њен дру ги вид – дик та ту ру“. 
Мол нар Алек сан дар, „Шми то ва иде ја су ве ре не дик та ту ре у де ли ма Зо ра на 
Ђин ђи ћа“. Адре са: http://www.pe sca nik.net/in dex2php2?op ti uon=com_co ne-
tent&task

14 Ви де ти, де таљ ни је: Кне же вић Ми лош, По де ље на моћ. Огле ди из по ли ти ко
ло ги је пре ви ше пар ти зма, гла ва „Ми ло ше ви ће во раз до бље: из гу бље ни про-
сто ри - про шла вре ме на“, по гла вље, Вла сти зам као иде о ло ги ја“, стр. 39-40, 
НСП, Бе о град, 2006.
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то учи нио у још ве ћој ме ри.15 Упра во је Ђин ђић пра ви аутор 
спољ но по ли тич ког на зо ра о без у слов но сти и не из бе жно-
сти „ула ска Ср би је у Евро пу“ па је, у евро ен ту зи ја стич ном 
и евро ма нич ном сми слу, упра во он идеј ни тво рац ов да шње 
ка сни је раз ра сле бе зал тер на тив не „европ ске иде о ло ги је“. Са-
да шњи спољ но по ли тич ки ак те ри у Ср би ји су са мо, у ма њој 
или ве ћој, ме ри пре у зе ли и „оса вре ме ни ли“ Ђин ђи ће ве ви зи-
је „европ ске Ср би је“.

Скло ност ка из ме шта њу спољ но по ли тич ког од лу чи-
ва ња из ван про це ду ра и ин сти ту ци ја пред ви ђе них Уста вом, 
још увек ни је от кло ње на. Раз лог то ме је дво јак: по ли тич ка 
прак са у Ср би ји ни је пре ста ла да би ва оп те ре ће на па тер на-
ли стич ким ре лик ти ма „га здин ског“ и „ше фов ског“ во лун та-
ри зма, па се у плу ра ли стич ком раз и гра ва њу ре дов но де ша ва-
ју ван си стем ске кон цен тра ци је мо ћи. Власт са бра на у ру ка-
ма јед не по ли тич ке лич но сти ис по ста вља се као уну тра шња 
адре са мо ћи. С дру ге стра не, моћ на уну тра шњој адре си ни-
шта не зна чи уко ли ко исто вре ме но не ис ка зу је сво ја ле ги ти-
ма ци о на свој ства пре ма бли жем окру же њу и све ту. Та ко се, 
за пра во, као дру го ли це уну тар по ли тич ке мо ћи, ис по ста вља 
пре зи ден ци јал но спољ но по ли тич ко пред ста вља ње ак ту ел-
но нај ја че по ли тич ке фи гу ре. Пред сед нич ка фи гу ра, у бал-
кан ским ко ор ди на та ма ма ло др жав ног пре зи ден ци ја ли зма, 
аран жи ра ам би јент, ства ра ди пло мат ску ат мос фе ру, од ре ђу-
је ге не рал не и пар ти ку лар не прав це, као и кон крет не по те зе 
спољ но по ли тич ког од лу чи ва ња.

Ско ра шње по ли тич ко ис ку ство Ср би је, ме ђу тим, ука-
зу је да, без об зи ра на ва же ћи по ли тич ки си стем, Устав и за-
ко не, у јед ном скло пу при ли ка, на фор мал ној и не фор мал-
ној адре си мо ћи мо же да бу де пред сед ник др жа ве, дру ги пут 
пре ми јер, а у усло ви ма ко ха би та ци је и пред сед ник и пре ми-
јер. Исто та ко, без об зи ра на устав не ин ге рен ци је, лич но сти 

15 Александар Молнар, такође, сматра да је Зоран Ђинђић заузео дистанцу 
према свим „пропалим идеологијама 20. века“: југословенству, комунизму 
и национализму, али да је, такође, одбацио и идеокорпусе либерализма, 
социјалдемократије и модерног конзервативизма. По не сасвим оригиналном 
Молнаровом закључку, Ђинђић је прокламовао модернизацијски реформизам 
- прагматизам - са кључним циљем приближавања општем историјском 
току Запада и прикључења Европској унији. Молнар Александар, „Шмитова 
идеја суверене диктатуре у делима Зорана Ђинђића“. Адреса: http://www.
pescanik.net/index2php2?optiuon=com_conetent&task
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на по ме ну тим по ло жа ји ма мо гу да бу ду мар ги на ли зо ва не и 
не у тра ли са не, „за мр зну те“, па чак и ис кљу че не из про це са 
фор ми ра ња ста во ва и до но ше ња спољ но по ли тич ких од лу-
ка.16 

У за ви сно сти од ре ал не сна ге и ути ца ја, али и ме ђу соб-
ног од но са по ли тич ких фи гу ра, ак це нат мо ћи и спољ но по-
ли тич ког од лу чи ва ња се по ме ра. Ка да су кључ не лич но сти 
из до ме на спољ не по ли ти ке у по ре ме ће ним од но си ма ри вал-
ства, на гра ни ци тр пе љи во сти, или, што је још го ре, у отво-
ре ном уну тар ко а ли ци о ном су ко бу, спољ на  по ли ти ка и ди-
пло ма ти ја зе мље тр пе озбиљ не ште те. Шта ви ше, у та квим 
слу ча је ви ма мо гу да се до го де упа дљи ве не ус кла ђе но сти па 
и збу њу ју ће про тив реч но сти у спољ но по ли тич ком на сту пу 
укљу че них ак те ра.

8. Ди пло ма ти ја фин ги ра не од луч но сти

Но, без об зи ра на склад и не склад спољ но по ли тич ких 
при сту па, сме ро ва, иде ја и иде о ло ги ја, у пре у ви ђав ној и бо-
ја жљи вој спољ ној по ли ти ци ис ка зу је се ри зик да се, уз фин-
ги ра но не сла га ње и от пор, то бо же уз до ста му ка и на кра ју, 
ипак „ре а ли стич но“ и „праг ма тич но“ под лег не по ли ти ци ха-
шког, бри сел ског, бер лин ског, лон дон ског и ва шинг тон ског 
ул ти ма ти зо ва ња, за сно ва ног на до жи вља ју и од ре ђе њу Ср би-
је као по ра же не али још не до ту че не кли јен ти стич ке зе мље.

Ихо ди да је спољ но по ли тич ки праг ма ти зам, ин то ни ран 
ко ле ба њем и по пу стљи во шћу, за пра во, „на ле га ње на ру ду“ 
евро а тлант ске по ли ти ке.

О то ме све до че би зар не опак се ов да шњих до пло ма та да 
је у спољ но по ли тич ким од но си ма Ср би је са сво јим за пад ним 
„парт не ри ма“ по стиг ну та „са гла сност у све му, осим око про-
бле ма Ко со ва“. Као да је мо гу ће по сти ћи са гла сност у иче му 
у отво ре ном про бле му те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре-
но сти Ср би је, ако се пре ћу ти и скрај не ам пу та ци ја и оку па-
ци ја КиМ? То ме тре ба до да ти ди пло мат ску па жљи вост, „ход 

16 О апсолутном пасивизовању „непоћудника“ сведочи случај после октобар-
ских промена 2000. године „претеклог“ председника Србије Милана 
Милутиновића који је „остављен на миру“ до „природног“ заврштека 
мандата, али лишен било каквог утицаја, комуникација, медијског присуства 
и јавног деловања.
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по ја ји ма“ у на сто ја њу да се „не так тич ним по те зи ма не љу те 
на ши при ја те љи“, на ро чи то ме ђу они ма ко ји су се мно го пу-
та осве до чи ли као на чел ни и ствар ни про тив ни ци по ли ти ке 
Ср би је.

Спољ но по ли тич ка и ди пло мат ска „фор му ла“, на сле ђе-
на из Ми ло ше ви ће вих а до ра ђе на у до сов ским и по сто до сов-
ским вре ме ни ма, гла си, от при ли ке, ова ко:

а)  спо чет ка се пру жа жи лав от пор, уз од би ја ње свих 
пред ло га;

б) он да се, под све ја чим при ти ском, ипак слу ша ју ар гу-
мен ти про тив ни ка;

в) за тим от по чи ње пре и спи ти ва ње, ре ла ти ви зо ва ње и 
са мо о спо ра ва ње вла сти тих ста во ва, у ства ри, кон фу зно ко ле-
ба ње око да љег за сту па ња пр во бит ног ста но ви шта;

г) по том се, уз број на до ви ја ња, „уви ђав но“ ува жа ва ма-
ње ва жан део про тив нич ких ар гу ме на та и пред ло га;

д) да би се, уз тврд њу да се на по кон до шло до „ре ше ња“, 
усва ја ју и пре о ста ли и мно го ва жни ји зах те ви про тив нич ке 
стра не ко ја тим чи ном пре ста је да бу де ри вал и опо нент. У 
овом ста ди ју му нај че шће се да је и усту па ви ше не го што се 
тра жи ло;

ђ) нај зад, усту па ње, од у ста нак од по чет них ста во ва, 
пре пу шта ње во љи про тив ни ка и вла сти ти по раз при ка зу је 
се као обо стра но ра зло жни ком про мис и так тич ка по бе да, да 
би се на  кра ју;

е) са мо ако не ко при у пи та, пот се ћа ло на по ку ша је пру-
жа њем од луч ног от по ра; да се у то ме мо жда ни је до кра ја 
ус пе ло, али да је то би ла је ди на ре ал на мо гућ ност, на ро чи то 
са ста но ви шта по сту па ња по са ве сти и при др жа ва ња мо ра ла.

При ка за на низ ла зна, у ства ри, стр мо гла ва, за по не ке и 
„ком про ми сна“ пу та ња спољ но по ли тич ке так ти ке „пр во не-
ћу - он да хо ћу“, у мно го ме пот се ћа на „ми ро твор ну“ так ти ку 
„не ме ша ња и раз два ја ња“, ко ју је ЈНА на ка та стро фа лан на-
чин „ста ни - кре ни“ прак ти ко ва ла у ју го сло вен ским се це си-
о ним су ко би ма. 

У слу ча ју срп ске спољ не по ли ти ке ко ле бљи вост се не 
ис по ља ва на по чет ку већ у сре ди ни про це са пре го ва ра ња и 
од лу чи ва ња. По све му су де ћи, од луч ност на по чет ку, ка ко 
се спољ но по ли тич ки про цес раз ви ја, све ви ше гу би свој ства 
ја сне и чвр сте во ље и по ступ но се пре о бра жа ва у ма ло ду-
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шност и ко ле ба ње ко је се, на по слет ку, из о па ча ва у кло ну ће, 
без вољ ност, од у ста нак од соп стве них и усва ја ње су прот них 
тј. про тив нич ких ста но ви шта као соп стве них. Та ме та мор-
фо за од хте ња ка нех те њу,17 од во ље ка ма ло во љи и не во љи, 
на осно ву нео до љи вог деј ства „ви ше си ле“, у из ну ђе ном кре-
та њу од соп стве ног до ту ђег „као соп стве ног“, ка рак те ри ше, 
на жа лост, срп ску спољ ну по ли ти ку у сва ком оном слу ча ју у 
ко ме ни је одо ле ла при ти сци ма, и сво је нео до ле ва ње по том 
при ка зи ва ла као ре ал по ли тич ки праг ма ти зам.

9. Не из гра ђе на спољ на по ли ти ка

Ре че но је да Ср би ја, по пут дру гих зе ма ља, има спољ ну 
по ли ти ку. У по ли тич ком и на уч ном мње њу чест је, ме ђу тим, 
при го вор да Ср би ја не ма до вољ но из гра ђе ну спољ но по ли-
тич ку стра те ги ју, њој са о бра же ну ди пло ма ти ју, али ни ја сно 
пре по зна те крат ко роч не и ду го роч не ге о по ли тич ке ци ље ве. 
Ви спре ни ји ана ли ти ча ри ис ти чу да је срп ска ди пло ма ти ја 
јед но ди мен зи о нал на; да не зна ода кле „ве тар ду ва“; да не-
до вољ но ра за зна је раз ли чи те стра не све та; да не пре по зна је 
но ве ти по ве мо ћи и но во ни кле гло бал не си ле; да јој се на ив но 
при ви ђа са мо За пад у ко ји же ли да се укло пи, па је због то га 
не про ми шље но „сва ја ја ста ви ла у јед ну кор пу“ (Вла ди слав 
Јо ва но вић).

Из вор не за до вољ ства ста њем за шти те на ци о нал них и 
др жав них ин те ре са на ла зи се у не пре ста ним ме ђу на род ним 
и спољ но по ли тич ким те шко ћа ма ко је пост ју го сло вен ска Ср-
би ја, уз све ула га не на по ре, ипак не успе ва да на ди ђе. Но, и 
по ред то га што Ср би ји у овом ча су не до ста ју је дан Јо ван Ри-
стић, Ми ло ван Ми ло ва но вић или Ни ко ла Па шић, не мо же се 

17 Она мо же да се из ра зи у ви ду ка лам бу ра: Хо ће мо оно што мо же мо, а мо же мо 
са мо оно што нам до зво ља ва ју. Не да ју нам оно што би мо жда и мо гли, са мо 
ка да би смо то оди ста хте ли. А нећ ка мо се јер смо об зир ни. Оба зри вост на-
ста је из стра ха од по ра за. По ра же ни су не моћ ни - не по ра же ни из ван бор бе 
има ју још ма ло мо ћи. Без вољ ност је без вла сност. За то при ста је мо на оно 
што од нас тра же дру ги. Са гла ша ва мо се са оним што, у ства ри, не ће мо. Од 
на кнад ног при ста ја ња об ли ку је мо сво ју во љу. Та ко из гле да као да на кра ју 
хо ће мо оно што же ли мо, а да то ни смо зна ли на по чет ку. На ше ма ло „не ћу“ 
нај зад по ста је на ше ве ли ко „Хо ћу“, на при вре ме но оду ше вље ње оно га ко ји 
је на мет нуо сво ју во љу. За јед но са њим оду ше вље ни смо и ми што је су коб 
из гла ђен и што смо се нај зад до па ли они ма ко ји нам иона ко ни су бла го на-
кло ни.
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ре ћи да у пот пу но сти из о ста ју на сто ја ња да Ср би ја из гра ди 
со лид ни ју и пер спек тив ни ју спољ но по ли тич ку по зи ци ју. Да 
ли у то ме успе ва, са свим дру го је пи та ње? 

Спољ на по ли ти ка јед не зе мље нај че шће се пам ти по 
лич но сти ма ко ји је за го ва ра ју и спро во де. У са вре ме ној Ср-
би ји пост ко ха би та ци о не фа зе (по ме ну те спољ но по ли тич-
ке три ја де: Ко шту ни ца - Та дић - Дра шко вић) прак ти ку је се 
спе ци фич ни (по лу)пред сед нич ки си стем. Бу ду ћи да по ти чу 
из исте ко а ли ци је на вла сти, пре ми јер Мир ко Цвет ко вић и 
ре сор ни ми ни стар ино стра них по сло ва Вук Је ре мић не по-
се ду ју из вор ни по ли тич ки ка па ци тет, па ти ме не ис ка зу ју ни 
до вољ но са мо ста ла не спољ но по ли тич ке ма не вар ске спо соб-
но сти.

Пре зи ден ци ја ли зам ко ји у дру гом ман да ту оли ча ва Бо-
рис Та дић сва ка ко је у мно го че му дру га чи ји од оно га ко ји 
је при ме њи ван у два на е сто го ди шњем Ми ло ше ви ће вом раз-
до бљу. У јед ном бит ном свој ству, ме ђу тим, ско ро да не ма 
раз ли ке, а то је кон цен тра ци ја мо ћи од лу чи ва ња ко ју срп-
ски пред сед ник ис по ља ва у до ме ну спољ не по ли ти ке зе мље. 
Бо рис Та дић, на и ме, у нај ве ћој ме ри де тер ми ни ше фор му и 
са др жи ну ак ту ел не срп ске спољ не по ли ти ке и ди пло ма ти је, 
али и из бор кључ них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских ци ље-
ва.

10. Лич на де тер ми нан та по ли ти ке  
„Че ти ри сту ба“

Да ће пред сед нич ку функ ци ју вр ши ти мно го из ра зи ти је 
упра во на спољ но по ли тич ком пла ну пред ста вља ња др жа ве, 
Бо рис Та дић је на го ве стио већ у свој ина у гу рал ном го во ру у 
ле то 2004. го ди не. Пр ва ори јен та ци о на ре ког ни ци ја ва жно-
сти ве ли ких си ла би ла је тро ја ка: „Да нас су на ши спољ но по-
ли тич ки при о ри те ти: европ ске ин те гра ци је, до бро су сед ство, 
као и ујед на че ни од но си са три цен три пе тал не тач ке свет ске 
по ли ти ке: Бри се лом, Ва шинг то ном и Мо сквом.“18

Бо рис Та дић је у свом по ла зи шту у исту ра ван зна ча-
ја ста вио: Европ ску уни ју, од но се у ре ги о ну и од нос Ср би је 

18 Бо рис Та дић, „Го вор на ина у гу ра ци ји 2004.“, одр жа ној у згра ди Но вог дво-
ра 11. ју ла 2004. у Бе о гра ду. Адре са: http://www.pred sed nik.rs/mwc/print.
asp?g=2006121021633&lng=čat
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пре ма ве ли ким си ла ма. У том ча су, до ду ше, Та дић је пре по-
знао трио а не квар тет ве ли ких си ла. Све сна жни ју и све ути-
цај ни ју Ки ну срп ском спољ но по ли тич ком из бо ру Та дић ће 
при кљу чи ти ка сни је. У ди пло мат ским ак ци ја ма и би ла те рал-
ним су сре ти ма ко ји су усле ди ли, „че тво ро сту бач ном квар те-
ту“ нај ве ћих срп ски пред сед ник ће при дру жи ти и Не мач ку, 
Фран цу ску, Ита ли ју и Тур ску. Кон цепт „Че ти ри сту ба“ срп-
ске спољ не по ли ти ке оста ће ће, ме ђу тим, пре по зна тљи во али 
и кри ти ко ва но обе леж је Та ди ће ве спољ но по ли тич ке док три-
не до да нас.19

По ред то га, Та дић је вр шио до дат на при ла го ђа ва ња, ре-
де фи ни ци је и пре фор му ла ци је спољ но по ли тич ких ци ље ва 
Ср би је. Та ко је, ре ци мо, ја ну а ра 2009. го ди не као при о ри те те 
срп ске спољ не по ли ти ке ис та као: а) од бра ну те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и су ве ре ни те та зе мље; б) ја ча ње ре ги о нал не са-
рад ње и  в) ус по ста вља ње во де ће уло ге Ср би је на За пад ном 
Бал ка ну.20

Пред ви ђа ју ћи ко нач ни ула зак Ср би је у ЕУ на сто го ди-
шњи цу по чет ка Пр вог свет ског ра та, „ју би лар не“ 2014. го ди-
не, Бо рис Та дић је на тзв. ам ба са дор ској кон фе рен ци ји, одр-
жа ној 5. ја ну а ра 2010. у па ла ти „Ср би ја“, ис та као да су при-
о ри те ти срп ске спољ не по ли ти ке: а) при бли жа ва ње Ср би је 
Европ ској уни ји; б) очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
су ве ре ни те та; в) ја ча ње ре ги о нал не са рад ње и до бро су сед-
ских од но са, и  г) ја ча ње еко ном ске ди пло ма ти је.21

19 Тако је некадашњи министар спољних послова Живадин Јовановић 
критички приметио: „Логично је да развој добрих односа са Бриселом, 
Москвом, Пекингом и нормализација односа са Вашингтоном, поред 
суседа, буде међу приоритетима спољне политике Србије. Али, ако је реч о 
стубовима није логично да се они траже изван Србије, поготову, не на начин 
који сугерише исту ‘носивост’, исти значај и допринос тих тзв. стубова 
виталним интересима Србије и српског народа. Стубови сваке стратегије 
па и стратегије спољне политике налазе се унутар Србије.“ Јовановић 
Живадин, „Спољна политика Србије“, 4. фебруар 2010. Адреса: http://www.
nspm.rs/politicki-zivot/spoljna-politika-srbije

20 Колумниста Драгољуб Жарковић је негативним тоновима осликао спољну 
политику „Четири стуба“ и дипломатске напоре Србије да се прикаже као 
регионални лидер, штавише „велесила“ на Балкану. У ту сврху оцртао је 
локални „покрет отпора“ Хрватске, БиХ, Македоније и Црне Горе српским 
хтењима било каквог предњачења на Полуострву. Видети: http://www.camo.
ch/srpska_spoljna_politika

21 Тадић Борис, „Четири приоритета спољне политике“, 5. јануар 2010. Адреса: 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/srbija
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У ства ри, мо гло би се ре ћи да у ак ту ел ној срп ској спољ-
ној по ли ти ци ко ју од ре ђу је Бо рис Та дић а спро во ди Вук Је-
ре мић, осим:

а) при мар не ори јен та ци је на ЕУ, су сед не зе мље бал кан-
ског ре ги о на и нај ве ће си ле, те; 

б) спољ не по ли ти ке „Че ти ри сту ба“, у од но су на ме га-
си ле ЕУ, САД, Ру си ју и Ки ну, по сто је још два сме ра при бли-
жа ва ња и осла ња ња;

в) услов но ре че но, на не та ко сла ба „че ти ри сту би ћа“ 
ре ги о нал них си ла - Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је и Тур ске, 
и нај зад; 

г) на зе мље та ко зва не европ ске „квин те“ у ко је спа да ју 
Не мач ка, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја и Шпа ни ја. 

Очи глед но да у очи ма срп ске ди пло ма ти је ско ро сва ка 
ве ћа и сна жни ја зе мља у ре ги о нал ним и гло бал ним од но си-
ма пред ста вља из у зет но ва жног и по жељ ног парт не ра. Не се-
лек тив ност у при де ва њу стра те шког парт нер ства уве ћа ла је 
број зе ма ља са ко јим Ср би ја же ли бли ске од но се што, ујед но, 
ни ка ко не зна чи да је ти ме и оства рен же ље ни ква ли тет тих 
од но са. На про тив, не ке од тих зе ма ља, без об зи ра на срп ско 
до ка зи ва ње до бро ћуд но сти, ми ро љу би во сти и ло јал но сти, 
и да ље ис по ља ва ју од бо јан и аро ган тан став пре ма хте њи ма 
Ср би је.

11. Вр сте и мо гућ но сти из бо ра  
и ре до след ин те гра ци ја

На осно ву ре че ног ни је од ви ше те шко за кљу чи ти да је 
по треб но из бе ћи зам ку ин тер фе ри ра ња две ри зич не ди мен-
зи је то бо жњег уну тар по ли тич ког и спољ но по ли тич ког раз-
ре ше ња ди ле ме прав ца и ци ља ин те гра ци је. По треб но је, на-
и ме, пре све га има ти у ви ду да је спољ но по ли тич ка ди ле ма 
Ср би је епо хал на, исто риј ска и ге о по ли тич ка, и да упра во на 
том пла ну тре ба да се пре ва зи ђе ди пло мат ским сред стви ма. 
То ујед но зна чи да ди ле ма ни је за да та у крат ко роч ним, хит-
ним и екс лу зив ним за пад ним окви ри ма ску че ног „из бо ра“ 
уна пред тра си ра них ни јан си ма ње-ви ше истог, већ да има и 
дру ге ком по нен те би ра ња оди ста раз ли чи тог, а то су не у тра
ли зам и су ве ре ни зам, или, и Ис ток и За пад у  мо дер ним и 
пост мо дер ним ва ри ја ци ја ма.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 177214

191

Има ју ћи у ви ду ево лу тив не са др жа је и об ли ке спољ-
но по ли тич ке без бед но сне ди ле ме и три ни воа ар ти ку ла ци-
је ме ђу на род них од но са (ди пло ма ти ја, спољ на по ли ти ка и 
ге о по ли ти ка) ко ри сно је оцр та ти ис пре ме шта не и по му ће не 
ин те гра ци о не оп ци је Ср би је, у од но су на бли же и да ље окру-
же ње. При том је упут но раз ли ко ва ти уоп ште но про кла мо ва-
не спољ но по ли тич ке сме ро ве, че сто про тив реч но мар ки ра не 
„стра те шке парт не ре“, ути ли тар но озна че не „тач ке ослон ца“ 
и „нај ве ће“ и „ис ку ша не срп ске при ја те ље“, од устав но прав-
но пред ви ђе не про це ду ре из бо ра по ли тич ких и прав но уоб-
ли че них ори јен та ци ја, ти по ва ин те гра ци ја, вр сте парт нер-
ста ва и али јан си.

Но, и по ред ди пло мат ског и ме диј ског раз гра на ња ва ња 
сме ро ва, те ис ти ца ња ни воа, пла но ва, та ча ка осло на ца и раз-
ли чи тих ве ли ких и ма лих зе ма ља, ко је ма кар на де кла ра тив-
ном пла ну очи глед но не мањ ка ју, из ло же ни спољ но по ли тич-
ки плу ра ли зам је, у нај ма њу ру ку, под ло жан про пи ти ва њу. 
Иако ме ђу пет на е стак ве ли ких и сред њих си ла има и оних 
ко је ни су у скло пу до ми нант ног За па да ме ђу ко ји ма су, ре ци-
мо Ру си ја, Ки на и Тур ска, ипак, на сва ком од оцр та них ни воа 
у ак ту ел ном срп ском спољ но по ли тич ком би ра њу, до ми ни ра-
ју ма ње или ве ће зе мље евро а ме рич ке, тј. евро а тлант ске ге о-
по ли тич ке за јед ни це. Ти ме се, упр кос ре то рич ком плу ра ли-
зо ва њу оп ци ја, за пра во, оцр та ва спољ но по ли тич ки мо ни зам 
вир ту ел ног опре де ље ња пре ре ал ног опре де ље ња, уна пред 
иза бра не оп ци је без ну жне ди ја ло шке а мо том и прак тич не 
ал тер на ти ве.22

Ствар ни ди ја лог о мо гу ћим спољ но по ли тич ким оп ци-
ја ма би, ве ро ват но, угро зио „ба зал тер нтив ни“ из бор јед не 
је ди не. Као си гур ни про дукт ди ја ло га ви ше ис по ста вље них 
спољ но по ли тич ких ал тер на ти ва би, опет, у скла ду са пре по-
зна тим на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је, на го-
ве сти ле ре ал по ли тич ке и мо рал не при о ри те те, чи ме би по-
стао ја сан ре до след њи хо вог оства ре ња.

22 Супротно предоченом, филозоф Светозар Стојановић је почетком 2010. 
године сматрао да се српска спољна политика „све више диверсификује јер 
све одлучније напушта усмерење ка САД и њиховим НАТО савезницима 
као једином ослонцу.“ Стојановић Светозар, „Спољна политика Србије 
на силометини“, објављено 31. марта 2010. Адреса: http://www.politika.rs/
rubrike/ostali-komentari/spoljna-poltika-srbije
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На по слет ку, пре по зна ва ње и про це на озбиљ но сти и ин-
те гра ци о не ве ро ват но ће од у век се вр ши ло пре ма ни зу ра ци-
о нал них ме ри ла. Ме ри ло ин те гра ци је мо же да бу де ста тич ко 
или ди на мич ко ста ње од но са; од ло же на или де фи ни тив на 
не ин те гра ци ја (не у трал ност за ко ју је по гре шно ре ћи да је 
спољ но по ли тич ки аути зам или „изо ла ци ја“);23 ме сто, по ло-
жај, гра ни це и про стор су бјек та ин те гра ци је; на чин, вр ста и 
об лик ин те гра ци је (еко ном ска, по ли тич ка, вој на, кул тур на, 
цр кве на), итд.

На тој осно ви ука зу ју се основ не оп ци је или мо ду си: 
sta tus quo; не у трал ност (по ли тич ка и вој на, тзв. Тре ћи пут); 
евро ин те гри зам; евро а тлан ти зам; ру со ин те гри зам (сло вен-
ско евро а зиј ство); ре о ри јен та ли за ци ја (ислам ско евро а зиј-
ство, исла мо ин те гри зам); бал кан ство (не и бал ка ни зам) и, 
на по слет ку, ми ми крич ни нео ју го сла ви зам.24

12. Па ра докс евро а тлант ских ин те гра ци ја

Ка да се ка же „ин те гра ци ја“ у Ср би ји се нај пре по ми-
сли на Евро пу, и то онај бле шта ви део Евро пе ко ја, без ика-
квих те ри то ри јал них и кул тур но-ци ви ли за циј ских ре зер ви, 
при па да Уни ји. „Ула зак“ или „при кљу че ње“ Евро пи је ско ро 
ауто мат ски од јек ре чи „ин те гра ци ја“. Ма ло ко пр во по ми сли 
на ин те гра ци ју Ко со ва и Ме то хи је у те ри то ри јал ни са став 
Ср би је. Ре ин те гра ци ја КиМ у Ср би ју је на про сто у дру гом 
пла ну. Она као да до ла зи знат но ка сни је, или уоп ште не до-
ла зи у об зир. При кљу чи ти Ср би ју не че му или не ко ме ЕУ или 
НА ТО, све јед но, евро пе и за ци ја - сво је вр сна еуиза ци ја и на-
то и за ци ја – на то се од мах по ми шља, а не на при кљу че ње 
Ср би ји оно га што јој је не пра вед но од у зе то. И као да јед но 
ни је по ве за но са дру гим, да је то ли ко раз ли чи то, да не у пит-
но по сто ји одво је но.

23 А то, рекло би се по лобистичкој дужности, управо чини председник 
Атлантског савеза у Србији Владан Живуловић. Критикујући „емотивне 
тврдолинијаше“ који су, како вели „заговарајући изолацију“ и политику 
„свој на своме“, спремни да „једу корење“. Живуловић каже: „Изолација која 
је популарно названа ‘неутралност’“. Живуловић Владан, „Интерес Србије 
да уђе у НАТО је економија“, анкета дневника Политика, 20. јануар 2001.

24 Конкрети облици могућих интеграција, тј. спољнополитичких алтернатива 
Србије разрађени су у поглављу које је због дужине текста изостављено. 
Потпуни текст биће доступан у књизи која је припремљена за штампу.
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За што би, у би ло ком по гле ду, укљу чи ва ње Ср би је у 
ЕУ или НА ТО би ло ва жни је од укљу чи ва ња КиМ у Ср би ју? 
Шта се у по ли тич кој и по ли ти зо ва ној Ср би ји ви ше ува жа-
ва, це ни и вред ну је: бри сел ска Уни ја и НА ТО, или Ко со во и 
Ме то хи ја? Или је не до у ми ца о по ли тич кој че жњи и те жњи, 
ро ман тич на кон струк ци ја? Јер, у ме ђу на род ним од но си ма, 
ка ко се под вла чи, не би сме ле да де лу ју емо ци је не го ин те ре-
си! Ипак, има ана ли ти ча ра ко ји још увек евен ту ал не срп ске 
ин те гра ци је по сма тра ју кроз емо тив ну и етич ку при зму, а за 
њих би на то и зо ва ње Ср би је би ло не мо ра лан чин.25

Шта је, уоста лом, за Ср би ју са мо рал не тач ке гле ди шта 
ва жни је, по вра ти ти од у зе то или, од у зет гу бит ком, сла во до-
бит но би ти унет ме ђу од у зи ма че и ти ме при зна ти те ри то ри-
јал но и по ли тич ко од у зи ма ње? Или је обо је са мо ствар пу-
ке по ли тич ке тех но ло ги је, што зна чи де е сен ци ја ли зо ва но и 
„мо рал но не у трал но“? Или, пак, ва жи не што уз не ми ру ју ће 
дру го: на праг ма тич ном ин те гра ци о ном та су Ко со во спрам 
Евро пе, за ва љу шка ју ћи део срп ске по ли тич ке кла се и кул-
тур не ели те, као да ви ше ни је ва жно?

Не га то ри ма пра ва Ср би је на те ри то ри јал ни ин те гри тет, 
евро ен ту зи ја сти ма и на то фи ли ма гу би так Ко со ва је за се њен 
вај ним „до бит ком Евро пе“. Ко, уоста лом, ко га и ко ли ко до-
би ја и при до би ја? Ко са ме ра ва до бит ке и гу бит ке; ко из во ди 
за вр шну ге о по ли тич ку ра чу ни цу? Као да ово вре ме на Ср би ја 
обе ћа ним члан ством у Уни ји до би ја бу ду ћу Евро пу, без об зи-
ра што је пре то га иста та Уни ја во љом ве ћи не чла ни ца бол но 
оште ти ла Ср би ју. По сле тр го ви не (срп ским) ин те ре си ма ЕУ 
до пу шта бла гу мо гућ ност „убр за не ин те гра ци је“ Ср би је. По-
ме ну то је ка ко Бри сел то на го ве шта ва у ша љи вом пе ри о ду 
не што кра ћем од не до гле да, али не до пу шта ни по ми сао на 
ре ин те гра ци ју КиМ у Ср би ју. Не по пу стљи ва ЕУ, да кле, спо-

25 Историчар Бранко Радун вели: „Уласком у НАТО показујемо себи и свету 
да немамо ни мало самопоштовања, да пристајемо на сецесију Косова и 
Метохије, и да аминујемо разбијање Србије. Какав имиџ би имала Србија 
у свету као земља када би ушла у војни савез који ју је бомбардовао, 
захтевајући од ње да прихвати ампутацију дела своје територије, и то дела 
који представља колевку њеног идентитета? Били би, заиста, најгори народ 
ако би после свега ишли по свету ратујући као амерички плаћеници, а при 
том игнорисали терор над Србима јужне Покрајине... Били би тада најгора 
земља на свету која заслужује презир.“ Радун Бранко, „НАТО лобисти желе 
одвајање Србије и Русије“, 11. мај 2009. Адреса: http://www.slobodanjova-
novic.org/2009/11/05/nato-lobisti
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ра дич но и до пу шта и не до пу шта, али, у сва ком кон крет ном 
слу ча ју, су прот но од ре ал них срп ских ин те ре са.       

За то се за са вре ме ну Ср би ју фе но мен ин те гра ци је, у 
син гу ла ру и плу ра лу, али и у на че лу, не ис ка зу је као фор мал-
но ло гич ки и ре а ло по ли тич ки ускла ђе на од го нет ка за мр ше-
ног срп ског хро но то па у пост ју го сло вен ској епо хи. На про-
тив, же ље не евро а тлант ске ин те гра ци је у Ср би ји иза зи ва ју 
но ве нео до у ми це. Оне се, за пра во ис ка зу ју кроз ди ле ме, као 
про блем ски склоп на гра ни ци спољ но по ли тич ког и ге о по ли-
тич ког па ра док са.

13. Ул ти ма тив но при зна ње

Тра у ма ти зо ва на и те ри то ри јал но на че та Ср би ја сва ка ко 
ни је стан дард на и хар мо нич на др жа ва, ка ква би тре ба ло да 
бу де као пре по зна ти кан ди дат за при јем у Европ ску уни ју. 
У Уни ју су до са да ула зи ле са мо оне европ ске зе мље ко је су 
ус пе ле да ре ше све гра нич не и те ри то ри јал не про бле ме, као 
и те шко ће са на ци о нал ним ма њи на ма. Са Ср би јом то ни је 
слу чај, али не за то што је она иза зва ла ре ги о нал не не во ље, 
не го сто га што је упра во са да шњи ин те гра ци о ни ак тер ЕУ 
(за јед но са Аме ри ком) прет ход но де ли мич но дез ин те гри сао 
Ср би ју, од у зи ма ју ћи јој КиМ.26

У евро а ме рич ком ак ту на ци о нал не и др жав не дез ин те-
гра ци је Ср би је са др жан је са вре ме ни па ра докс евро а тлант-
ских ин те гра ци ја кон ти ен тал не зе мље Ср би је ко ја не из ла зи 
ни на јед но мо ре. Ана ли за тог епо хал но де струк тив ног чи на 
је у то ли кој ме ри нео п ход на, да би без ње раз у ме ва ње ири ти-
ра ју ће ам би ва лент ног срп ског по ло жа ја би ло не мо гу ће.

По но ви мо: евро а тлант ским ин тер га ци о ним те жња ма 
де ла по ли тич ке кла се у Ср би ји прет хо ди ла је, та ко ђе, евро а-
тлант ска дез ин те гра ци ја срп ске др жа ве! Да ли је, он да, реч о 
ис тој вр сти, об ли ку и тем пу ин те гра ци је ко ји ма се, у овом ча-
су, зва нич но и не зва нич но те жи? Од го вор ни је те жак: за ми-
шље на и жу ђе на евро ин те гра ци ја Ср би је не озна ча ва мо гућ-
ност по треб не ре ин те гра ци је Ср би је на чи та вом др жав ном 

26 О томе: Кнежевић Милош, „Српске и европске муке са Косовом. Клијентизам 
у маскирној теорији и пракси“, стр. 91-158, ауторски део у зборнику Досије 
КиМ. Српско сведочанство, коаутори зборника Јово Марковић и Горан 
Буџак, „Пешић и синови“, Београд, 2010.
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про сто ру. Две вр сте или об ли ка ин те гра ци је су ре то рич ким 
ма не вром раз дво је не као то бо же раз ли чи ти спољ но по ли тич-
ки и ди пло мат ски про це си.

Ре до след ин те гра ци ја по свр сис ход ној ва жно сти је, да-
бо ме, ли дер ски, стран чар ски и по да нич ки по ре ме ћен, за пра-
во обр нут. Та ко је на ста ла ап сурд на сли ка: те жи се, хо ће се, 
же ли се ула зак у Евро пу Уни је, а он да, ваљ да по сле то га, и 
по вра так Ко со ва и Ме то хи је у са став Ср би је. Спо ља шња ин-
те гра ци ја и уну тра шња ре ин те гра ци ја Ср би је су не ло гич но 
и уси ље но по де ље на пи та ња, ста вље на на два, ка ко се прет-
по ста вља, ни ка да укр шта ју ћа до не ви ди ма па ра лел на ди пло-
мат ска ко ло се ка.

Док се зва нич на срп ска по ли ти ка ко а ли ци је ЗЕС од ре-
кла мо гућ но сти да спо ља шњу ин те гра ци ју Ср би је у евро а-
тлант ске струк ту ре усло вља ва прет ход ном уну тра шњом ре-
ин те гра ци јом сво је те ри то ри је и об но ве пу не су вер но сти на 
њој, до тле евро а ме рич ка стра на по тре бу срп ског при зна ња 
ла жне др жа ве Re pu bli ca Ko so va чу ва као ди пло мат ски адут, 
тач ни је ре че но, пре суд ну из ну ди цу ко ју ће, са свим из ве сно, 
уме шно да ис ко ри сти у не ком сле де ћем по де сном тре нут ку.

Не тре ба би ти по себ но ви до вит па уста но ви ти да се 
бли жи час у ко ме ће „уз ви ше ни срп ски при ја те љи“ од Ср би је 
од луч но зах те ва ти при зна ње не за ви сно сти Ко со ва. Уру че ње 
ул ти ма ту ма срп ског при зна ња ал бан ске НА ТО-кре а ту ре де-
тер ми ни са ни је ис ход дво де це ниј ске евро а ме рич ке те ле о ло-
ги је пре бли ко ва ња Ср би је у пост ко му ни стич ком пе ри о ду. Са 
тим, ви ше не го из ве сним, за по вед ним чи ном, у не по сред ној 
бу дућ но сти ни ко не би смео да бу де из не на ђен! 

Има ги нар на ствар ност је у очи ма и умо ви ма по ли-
тич ких но во праг ма ти ча ра, ме ђу тим, дру га чи ја. Јер, срп ска 
стра на се још увек ја ло во на да да њен (не)уви ђав ни евро а-
ме рич ки „парт нер“ ни у јед ном бу ду ћем вре ме ну не ће по сег-
ну ти за та ко одур ним ул ти ма ту мом. Под гре ва ње уза луд них 
на да ња те вр сте сва ка ко ни су за сно ва на на не га тив ном дво-
де це ниј ском ис ку ству евро а ме рич ког ул ти ма тив ног при сту-
па „срп ском пи та њу“, тј. Ср би ма у це ли ни и Ср би ји као др-
жа ви по себ но. За то срп ски ди пло ма ти и по ли ти ча ри, и са ми 
раз је да ни стал ним сум ња ма и не ве ри ца ма, од ре да ри ту ал но 
по на вља ју да ни ка да не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва.
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Ру ти ни зо ва ње та квог ста ва је, ме ђу тим, у не скла ду са 
стал ним ди пло мат ским по ма ци ма ко је чи ни ко сов ска стра на. 
Уз из да шну по моћ сво јих евро а ме рич ких ло би ста и ту то ра, 
„Ко со ва ри“ се, у ра зним су срет ним фор му ла ма и под ра зним 
ма скир ним име ни ма, све ви ше по ја вљу је на ре ги о нал ној и 
кон ти нен тал ној ди пло мат ској сце ни као „ле ги тим ни пред-
став ни ци“ по лу при зна те др жа во ли ке тво ре ви не. Ср би и Ал-
бан ци се гу ра ју за исти ди пло мат ски сто, раз ли чи тим по во-
ди ма и под раз ли чи тим, то бо же при хва тљи вим ети ке та ма. 
Та ко се про ду бљу је не до у ми ца око одр жи во сти про па ги ра-
ног спољ но по ли тич ког ста ва „И Евро па и Ко со во“. Тим ви-
ше, што се све ја че ин те гра ци о но усло вља ва ње и оба ве зи ва-
ње вр ши са са мо јед не, а зна се са ко је - евро а ме рич ке стра не.

14. Па ци фи зам и на то и зам
Де ка ден ци ју обе ле жа ва ми ро љу би вост, не као жи во дај-

на и бла же на за љу бље ност у не на си ље, па сто рал не пре де ле 
ха ро мо нич не и про спе ри тет не по ли ти ке, не го као ре то ри чи-
ки ис каз ствар не не мо ћи да се на ра сле те шко ће ре ше по ли ти-
ком ко ја сво ју увер љи вост цр пи из при вред не сна ге и ду хов-
не са мо свој но сти. У исто риј ским фа за ма опа да ња, на жа лост, 
до ла зи до дез о ри јен та ци је и за гу бље но сти, кло ну ћа и ма ло-
ду шно сти. Не ис хо ди са мо кри за из илу зи ја, не го и илу зи је 
ис хо де из не схва ће не кри зе.

Про кла мо ва ни срп ски па ци фи зам био би при хва тљив 
ка да би ак те ри у окру же њу Ср би је, пре свих ве ли ке си ле и 
ору жа не сна ге ста ци о ни ра не на Ко со ву, та ко ђе, би ли ствар ни 
па ци фи сти. По што они у на пе тој ат мос фе ри „кон тро ле ми-
ра“ (а у ства ри, оку па ци је КиМ), сва ким да ном и сва ким по-
те зом, то ни су, јед но стра но об зна ње на пост кон фликт на ми-
ро љу би вост Ср би је у умо ви ма оних ко ји су не пре за њем од 
сва ко вр сног на си ља по ка за ли сво ју за љу бље ност у су ко бе, не 
озна ча ва са мо сти му ла тив но са зна ње да Ср би ја ни у ком слу-
ча ју ни ко га не ће да на пад не, не го да не ће ни да се бра ни ако 
од би ло ко га ма ка да бу де на пад ну та. Шта је у та квом слу ча ју 
са Вој ском Ср би је и пра вом на са мо од бра ну?27

Да ли је ствар но реч о не се лек тив ном а ти ме и не у те ме-
ље ном па ци фи зму? Ко ји је крај њи до мет јед но стра не и „ни-

27 Не претвара ли се легитимно право на самоодбрану (раз)оружане Србије у 
право на самообману да може да се одбрани од других и себе саме?
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чим иза зва не“ срп ске ми ро љу би во сти у ви ше стра но омра же-
ном и ра то љу би вом све ту?  Да ли је на де лу из град ња па ци-
фи стич ке спољ но по ли тич ке иде о ло ги је Ср би је, на „ми ро љу-
би вом“ Бал ка ну и у Евро пи као пр вом „кон ти нен ту ми ра“?

Ко ли ко је срп ски спољ но пол тич ки па ци фи зам у скла ду 
са же љом на то љу би вог де ла срп ске по ли тич ке кла се да уђе 
у вој ни са вез НА ТО? Или се гло бал ни ми ли та ри зам НА ТО 
укла па у ло кал ни па ци фи зам Ср би је? Или, пак, „ми ро твор-
ни“ НА ТО тре ба па ци фи ко ва ну Ср би ју; или се у Ср би ји уоп-
ште не пре по зна је ми ли та ри стич ка, бе ли ци стич ка и ком ба-
тив на при ро да иде о ло ги је и прак се на то и зма?

Нај зад, да ли се ма ги стра ли зо ва ни срп ски па ци фи зам, 
у окви ри ма праг ма тич не ле га ли стич ке спољ не по ли ти ке, 
укла па у мар ги на ли зо ва ни вој ни не у тра ли зам, или је, пак, 
упра во на то и зам а не не у тра ли зам, са гла сан са па ци фи змом, 
тј. ми ро љу би во шћу? Ка ква је то НА ТО-м иза зва на и на то и-
зо ва на ми ро љу би вост? Ап сурд но: са вре ме ним срп ским ми-
ро љуп ци ма као да ви ше од го ва ра ју евро а ме рич ке вој не аван-
ту ре у Ази ји и Афри ци, и „но ва ци вил на уло га НА ТО“, не го 
сми ре на и сми ру ју ћа по зи ци ја вој не ну трал но сти?!28 

15. Зна че ња и до ме ти ми ро љу би во сти

На по слет ку, да ли је Ср би ја кроз ин тен зив ну ди пло-
ма ти ју по во дом здру же ног про бле ма Ко со ва и Евро пе Уни је 
син хро ни зо ва ла соп стве на опе ра тив на, так тич ка и стра те-
шка ста но ви шта са све упа дљи ви јим про ме на ма од но са сна-
га у све ту и по ме ра њу те жи шта пла не тар не мо ћи са тран са-
тлант ског на евро а зиј ско, тј. па ци фич ко под руч је?

Апо ре ти ка срп ске спољ не по ли ти ке огле да се у на чи ну 
раз у ме ва ња ме ђу на род них од но са и нај ду бљих стра те шких 
и ге о по ли тич ких ин те ре са Ср би је. Про кла му је се, на и ме, 
да по ста у то ри тар на, де мо кра ти зо ва на и ми ро љу би ва Ср би-
ја из ра зних и увер љи вих раз ло га ни по што не же ли да уђе у 

28 Историчар Бранко Радун је препознао парадокс: „Србија је уморна од ратова 
и ратови јој више нису потребни. Ми желимо мир и просперитет, а не нове 
ратове, нарочито не ратовање у туђим ратовима. Имали смо довољно погибја 
и мајмање нам је потребно да на Сурчин слећу мртвачки ковчези са телима 
наших момака погинулих по белосветским ратиштима, за туђе интересе.“ 
Радун Бранко, „НАТО лобисти желе одвајање Србије и Русије“, 11. мај 2009. 
Адреса: http://www.slobodanjovanovic.org/2009/11/05/nato-lobisti
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кон фрон та ци ју са ве ли ким си ла ма, по го то ву не са во де ћим: 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ве ли ком Бри та ни јом, 
Фран цу ском, Не мач ком, Тур ском, ни ти са ЕУ и НА ТО.

Спољ но по ли тич ком ци љу и ис так ну том иде а лу не су-
коб но сти Ср би је са „све том“ сва ка ко не мо же да се при го во-
ри. За што би у рас те ре ће ним и не про ти вреч ним ме ђу на род-
ним при ли ка ма Ср би ја, на при мер, би ла у ика квом су ко бу 
са зе мља ма европ ске „квин те“? Или са нај ја чим, са Аме ри-
ком „пре ко оке а на“ и Не мач ком ко ја иона ко до ми ни ра на де-
лу кон ти нен та за пад но од Ру си је? Са нај ја чи ма на гло бал-
ном пла ну је по треб но са ра ђи ва ти, би ти њи хов са ве зник, од 
њих цр пе ти сна гу, до би ја ти под стре ке и по др шку. Ме ђу тим, 
ра зло жна по ла зи шта у оства ре њу та квих од но са ни су са мо 
про спе ри тет не и хар мо нич не при ли ке, не го и по зи ти ван, а 
мо жда и бла го на клон став ве ли ких си ла, пре свих Евро а ме-
ри ке пре ма Ср би ји.

Да ли су нај ак тив ни је и нај ве ће си ле евро а ме рич ког 
све та, во ђе не соп стве ним ин те ре си ма, рав но ду шне, бла го-
на кло не или не ми ло срд не пре ма Ср би ји? Шта се до га ђа ако 
бла го на клон, па чак и не при стра сан став из о ста је, ако га 
на про сто не ма!? Шта ако пре ма Ср би ји на по ме ну том де лу 
гло бу са још увек вла да ју по о дав но или у ско ри јем вре ме ну 
фор ми ра ни рђа ви сте ре о ти пи, не га тив не емо ци је, ја ке ан ти-
па ти је? Да је Ср би ја, ре ци мо, „си ро че“ и „ру жно па че“, не по-
слу шна и не по у зда на у са рад њи са ја чи ма, ве чи ти ре ме ти лац 
„ко нач но на цр та них ма па“, смет ња у по сти за њу ре ги о нал не 
ста бил но сти и ми ра, итд.

Нај зад, шта ако је Ср би ја ко ја, ка ко се по на вља, не же-
ли кон фрон та ци је, у же љи да за шти ти вла сти те на ци о нал не 
и др жав не ин те ре се, већ за бра зди ла у кон фрон та ци је са оним 
чи ни о ци ма мо ћи ко ји те ин те ре се од ри чу и не при зна ју!? Ни-
је ли на де лу спољ но по ли тич ки ма зо хи зам: хо ће се при хва та-
ње, до па да ње и ко ег зи стен ци ја са они ма ко ји аро гант но оспо-
ра ва ју, од ба цу ју, иг но ри шу и пот це њу ју Ср би ју. Евро а тлант-
ским бе зал тер на тив ним екс лу зи ви змом се отва ра про стор за 
тр пље ња и не прав де свих вр ста. Де мон стри ра ње јед но стра не 
ин те гра ци о не же ље, та ко ђе, омо гу ћу је и да је оправ да ња за 
раз ли чи та усло вља ва ња ко ја су знат но го ра од евен ту ал ног 
од но са пре ма ма ње стра сно опре де ље ној Ср би ји.
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Ср би ја, ко ја је већ у ду бо ком су ко бу са ЕУ и Аме ри ком 
око ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, не же ли, да кле, да бу де у су-
ко бу око при је ма у ЕУ и, мо жда, у НА ТО. Са вре ме на Ср би ја 
же ли да из бег не су ко бе ко ји је одав но ни су ми мо и шли и из 
ко јих, по све му су де ћи, ско ро не ће иза ћи.

Ср би ја, да кле, же ли да бу де у ха ро мо ни ји а не у кон-
флик ту са ве ли ким си ла ма, да са њи ма што ви ше са ра ђу је, 
ко о пе ри ше и ко ла бо ри ра, да им бу де при хва тљив и по у здан 
са ве зник, али да, исто вре ме но, не од сту пи од сво јих жи вот-
них на ци о нал них и др жав них ин те ре са. Да не од сту пи од 
оно га од че га је те исте си ле при мо ра ва ју да од сту пи; да се 
не од рек не од оно га од че га зах те ва ју да се од рек не. Под се ти-
мо, дру го, „по зи тив но“ ли це пре до че не дво стра но ори јен ти-
са не фи гу ре срп ске спољ не по ли ти ке је сте да Ср би ја те жи да 
оства ри кан ди дат ску са рад њу, тј. ин те гра ци ју у ЕУ и НА ТО, 
а да при том, та ко ђе, за шти ти и ис пу ни сво је ви тал не на ци о-
нал не и др жав не ин те ре са. Не од ри ца ти се соп стве них на ци-
о нал них и др жав них ин те ре са: на из глед ни шта ра зу мљи ви је 
и ло гич ни је, исти ни ти је и мо рал ни је.

Праг ма тич ко за сни ва ње овог при сту па ни је у при зна-
њу и ис ти ца њу опреч них по ли тич ких ал тер нти ва, мо гућ но-
сти до сти за ња јед ног и не мо гућ но сти до сти за ња дру гог, тј. 
ис кљу чи вом „или-или“ од но су, не го у раз два ја њу про бле ма, 
сво је вр сној мен тал ној се це си ји, спољ но по ли тич кој ши зо ид-
но сти и не у бе дљи вом ре то рич ком уки да њу очи глед не про-
блем ске по ве за но сти. На де лу је, за пра во, не у тра ли зо ва ње 
ствар них ге о по ли тич ких су прот но сти пу тем ре то рич ког 
уки да ња спољ но по ли тич ких су прот но сти и про тив реч но сти 
у де ма го шком де про бле ма ти зо ва њу. У до ме ну не у тра ли зу ју-
ће ло ги ке при ка за ног ти па спољ но по ли тич ког за кљу чи ва ња, 
про кла мо ва ни од нос Ср би је пре ма кључ ним про бле ми ма би, 
уме сто „или-или“ био „и-и“, то јест „и јед но и дру го“. Чак и 
ако не мо же, јер се не до зво ља ва, јер је у том по гле ду не мо гу-
ће, ипак: и јед но и дру го!?

16. Ко со во и Евро па: је дан а не два про бле ма

Уко ли ко се из вр ши ем пи риј ско кон кре ти зо ва ње ап-
стракт не и не про блем ске спољ но по ли тич ке „и-и“ ло ги ке, то 
би зна чи ло да је у јед ном де лу вла да ју ће по ли тич ке ели те 
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увре же но уве ре ње да је на пре дак оди ста мо гућ у раз ре ше-
њу оба нај ве ћа по ли тич ка про бле ма ко ја оп хр ва ва ју да на шњу 
Ср би ју: ре ин те гра ци је по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја у са став 
Ре пу бли ке Ср би је и при је ма Ср би је са КиМ у њој у ЕУ, а мо-
жда и у НА ТО. Али, ка ко ства ри на ме ђу на род ном пла ну у 
овом ча су сто је, оба спољ но по ли тич ка про бле ма, тј. ци ља не 
са мо да ни су ме ђу соб но раз дво је на и уда ље на не го их је, по 
све му су де ћи, због њи хо ве сна жно по хр ва не су прот но сти не-
мо гу ће исто вре ме но по сти ћи.29

ЕУ и САД, Ср би ја и Ко со во су про блем ском клин чу. 
Ствар ни про бле ми од ре ђе ња фи нал ног ста ту са КиМ и пер-
спек ти ве при је ма Ср би је у ЕУ на ла зе се у по ве за ном, тач ни-
је ре че но не раз луч ном исто риј ском про стор но/вре мен ском 
скло пу. Још су ге стив ни је из ре че но: са мо про кла мо ва на ла-
жна др жа ва Re pu bli ca Ko so va и ствар на над др жа ва Евро па 
Уни је чи не за Ср би ју је дан а не два про бле ма, та ко да им је 
нео п ход но је дин стве но а не одво је но при сту па ти.

Ма ко ли ко би ла же ље на као до бро хот но ин те гра ци о но 
окри ље, ЕУ је за Ср би ју у овом ча су кон фрон ти ра ју ћи чи-
ни лац, упа дљи ви ак тер про бле ма а не љуп ки и сим па тич ни 
про та го ни ста ње го вог раз ре ше ња. То сто га што је упра во ЕУ 
за јед но са Аме ри ком (скуп но и по је ди нач но), а не не ко дру ги, 
исто риј ски ге не ри са ла се це си ју Ко со ва од Ср би је. Ср би ја се 
су о а ча ва са три, за са да, не по мир љи ва про тив ни ка: ЕУ САД 
и ко сов ским Ал бан ци ма. Ср би ја је у те шкој про блем ској си-
ту а ци ји „три про тив јед ног“! Кон фликт у кон ту ра ма епо хал-
ног сло ма, ко ји је ге не ри са ла и упор но одр жа ва евро а ме рич-
ка стра на, ко ри сте ћи Ал бан це, ни ка ко ни је „не спо ра зум“, јер 
сва ка за ин те ре со ва на стра на тач но зна шта хо ће, укљу чу ју-
ћи и сре ди шне бри сел ске ор га не ЕУ ко ји по др жа ва ју не за ви-
сност Ко со ва од Ср би је.

29 Збирна “И-И“ политика „Косово и Европа“, својим спољнополитичким 
прагматизмом двостране или двоструке моућности, потсећа на друге 
опозитне а можда и диспаратне парове из сфера унутрашње и спољне 
политике, економије, културе, медија и сл. Пример за то су истовремена 
ослањања на Обаму и Медведева; Грчку и Турску; Абудлаха Гула (тј. 
Хариса Силајџића) и Милорада Додига; муфтије Зукорлића и Зилкића; 
ММФ и „сопствене снаге“; Егзит и Гучу, итд. Биће да су на делу покушаји 
дипломатске „пацификације“ и „хармонизације“ грубих супротности 
збиље, чији општи ментални оквир представља прагматично уверење да 
је, без већих политичких штета, могуће једновремено, непротивречно и 
неконфликтно остварење „и једног и другог“.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 177214

201

Не спо ра зу ма, та ко ђе, не ма ни са Аме ри ком ко ја је отво-
ре ни ал бан ски ин струк тор и фи нан си јер, што зна чи и ге о-
по ли тич ки и вој ни за штит ник. Кон фликт евро а ме рич ких и 
срп ских на че ла и ста но ви шта, по ли ти ка и мо ра ла, ве за них 
за про це ну до ме та иден ти те та, ин те гри те та и су ве ре но сти 
Ср би је, не мо же се при кри ти ре то рич ким и се ман тич ким 
акро ба ци ја ма у ви ше сми сле ним ди пло мат ским фор му ла ци-
ја ма, јер је тај кон фликт ви ше не го ства ран у ге о по ли тич ким 
и исто риј ским ди мен зи ја ма.

*
Мо жда би ЕУ, на по слет ку, мо гла да по ста не чи ни лац 

раз ре ше ња срп ско/ал бан ског про бле ма са мо ако би ко ре ни то 
про ме ни ла те мељ но, што зна чи ре тро спек тив но и пер спек-
тив но не га ти ван став пре ма срп ским на ци о нал ним и др жав-
ним ин те ре си ма. Али, евен ту ал на про ме на ста ва ЕУ пре ма 
„срп ском пи та њу“, са ста но ви шта ге о по ли тич ких кон стан ти 
до вољ но ду гог тра ја ња и са вре ме них ге о пол-ва ри ја бли за-
пад ног све та пре ма европ ском Ис то ку и Ју го и сто ку, у овом 
ча су, ма ло је ве ро ват но и на ив но оче ки ва ње.30

Са ста но ви шта зби ва ња по ли ти ке у ре ал ном исто риј-
ском вре ме ну и по ли ти ке вре ме на, тј. ак тив ног об ли ко ва ња 
оствар љи вог хро но по ли тич ког ре до сле да, нај ве ро ват ни је је 
да ко њук тив на спољ на по ли ти ка Ср би је, ко ја се огле да у на-
сто ја њи ма при ме не на че ла „и јед но и дру го“ – „И Ко со во и 
Евро па“ - не са мо да тре нут но ни је мо гу ћа, не го да не ма ни 
ду го роч ну пер спек ти ву оства ре ња.

Пре до че не су прот но сти и про тив реч но сти „и-и“ ло ги-
ке гра де еуниј ски па ра докс Ср би је. Уто пич ним про стор ним, 
тј. те ри то ри јал ним аспек ти ма ов да шњег евро а тлан ти зма са-
о бра зна је спољ но по ли тич ка ухро ни ја - европ ско вре ме Ср би-
је ко је ре ал но не до ста је.

30 Слично мисли и филозоф Миле Савић: „Приступање овој алијанси би могло 
доћи на дневни ред једино под условом да Србија радикално редефинише 
сопствени државни интегритет, или да САД и НАТО радикално измене 
политику према Србији, што  је мало вероватно.“ Савић Миле, „Одговор 
критичарима војне неутралности“, (2007) Адреса: http://www.dss.rs/pages/
blog-article.php?id=4790&preview_co



Ми лош Кне же вић ДИ ЛЕ МЕ СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

202

Ли те ра ту ра
Авра мов Сми ља, Ал тер на тив ни мо дел свет ске за јед

ни це, Но ва Евро па и Евро, Бе о град, 2005.
Авра мо вић Зо ран, Ро до мр сци, (О јед ном де лу срп ских 

по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца од 1990. до 2009.), 
Кул ту ра по ли са - Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2009.

Ан то нић Сло бо дан, Ср би и Евро ср би, Чи го ја штам па, 
Бе о град, 2007.

Бо дро жић Ђу ро, На ци о нал на др жа ва, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град, 2008.

Бр дар Ми лан, Срп ска тран зи ци о на Или ја да. Апо ри је 
де мо крат ског пре о бра жа ја Ср би је у ге о по ли тич ком 
кон тек сту, Сти лос, Но ви Сад, 2007.

Ви до је вић Зо ран, Де мо кра ти ја на за ла ску. Ауто ри тар
но то та ли тар на прет ња, Слу жбе ни гла сник – Ин-
сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2010.

Ђин ђић Зо ран, Ср би ја у Евро пи. Аутор ски тек сто ви и 
ин тер вјуи, ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004.

Еле мен ти стра те ги је спољ не по ли ти ке Ср би је, Ин сти-
тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, збор ник, 
при ре ди ли Еди та Сто јић и Сло бо дан Јан ко вић, Бе о-
град, 2008.

Јо ва но вић Вла ди слав, Рат ко ји се мо гао се мо гао из
бе ћи. У вр тло гу ју го со вен ске кри зе, Но лит, Бе о град, 
2008. 

Кља кић Љу бо мир, Сту ди је бу дућ но сти 19872004, На-
род на књи га, Бе о град – Ал фа, Бе о град, 2005.

Кне же вић Ми лош, Евро па иза ли ме са, Сло бод на књи-
га, Бе о град, 2001.

Кне же вић Ми лош, Моћ За па да, Но ва ста ра Евро па I, 
„Ма ли Не мо“, Пан че во, 2004.

Кне же вић Ми лош, Евро скеп ти ци зам. Где је Евро па? 
111 евроск пе тич ких фраг ме на та, За слон, Бе о град, 
2008.

Кне же вић Ми лош, Ср би ја и Ру си ја. Са вре ме не ге о е ко
ном ске и ге о по ли тич ке ди ле ме, ИПС, Бе о град, 2009.

Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, 
„Фи лип Ви шњић“ – Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2007.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 177214

203

Ко шту ни ца Во ји слав, Од бра на Ко со ва, „Фи лип Ви-
шњић“, Бе о град, 2008.

Ми ло ше вић Зо ран, Свет без За па да, При лог про у ча ва
њу по ли тич ких про це са у све ту и у Ср би ји, Сло бо-
мир П Уни вер зи тет, Би је љи на, 2010.

Overy Ric hard, Atlas of the 20th Cen tury Hi story, Co linns 
Bo oks, Lon don, 2005.

При ма ков Ев ге ни је, Свет без Ру си је? Че му во ди по ли
тич ка крат ко ви дост, Слу жбе ни гла сник – Фа кул-
тет без бед но сти, Бе о град, 2010.

Са мар џић Сло бо дан, Град ња и раз град ња др жа ве. Ср
би ја у су о че њу са Евро пом од ок то бра 2000,  „Фи лип 
Ви шњић“, Бе о град, 2008.

Со рош Џорџ, Кри за гло бал ног ка пи та ли зма. Угро же но 
отво ре но дру штво, Са ми здат Б 92, Бе о град, 1999.

Сте пић Ми ло мир, У Вр тло гу бал ка ни за ци је. По ли тич
коге о граф ски по ло жај и фраг мен ти ра ност срп ских 
зе ма ља, Слу жбе ни лист СРЈ - Ин сти тут за ге о по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2001.

Milos Knezevic

DILEMMAS OF FOREIGN POLITICS  ON 
“NO ALTERNATIVE” EUROINTEGRATIONS 

OF SERBIA

Summary

Even on a first sight it is obvious to notice how much a 
current “noalternative politics” of EuroAtlantic orientation 
in Serbia has been filled with insufficiently explained ambitions, 
preconceptions and wrong believes. Such declared “nonalter
nativeness” refers to fundamental (substantial) spatial and time, 
process and structural limitations of such energetic approach. 
Emphasis of nonexistence of the possibility for any other choice 
in foreign politics underlines an epochal extortion and political 
arbitrariness. However, in the case of Serbia this is something 
that substantially exceeds common postulations of domestic 
and foreign politics, as it is the case with “more peaceful” and 
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“more common” European states. Therefore a dilemma whether 
the “nonalternativeness” in foreign politics regarding the status 
and orientation of Serbia in international relations is enforced or 
a selfelected one seems to be quite unconvincing one. However, 
this inconclusiveness, no matter how much the position of Serbia 
has been weakened on international scene at the moment, cer
tainly should not imply a conformist abandonment of elaboration 
of seemingly not so possible but still existing alternatives to the 
advocated “nonalternativeness”.
Key Words:  Serbia,  Kosovo  and  Metohija,  EC,  crisis,  diplo

macy, foreign politics, geopolitics, “nonalterna
tiveness”, European ideology, Eurointegrations, 
EuroAtlantism, neutrality 
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КОНКУРЕНТНОСТ СРПСКЕ 
ПРИВРЕДЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА 
УЛАСКА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ **

Ре зи ме 

 Већ не ко ли ко де це ни ја у Ср би ји се ве о ма озбиљ но раз
ми шља о ула ску у Европ ску уни ју. И по ред то га што се у 
по след ње вре ме ак тив но ра ди на ис пу ња ва њу кри те ри ју ма 
пред ви ђе них за зе мље ко је же ле да по ста ну чла ни це ЕУ, тре
нут но се на ла зи мо на по ла пу та. Кра јем про шле го ди не пот
пи сан је Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, ко ји још 
увек ни је ра ти фи ко ва ла ве ћи на чла ни ца ЕУ, док Ср би ја овај 
уго вор јед но стра но при ме њу је од 1. ја ну а ра те ку ће го ди не. 
На ред на сте пе ни ца је сти ца ње ста ту са зе мљекан ди да та. 
На том ду гач ком и зах тев ном пу ту на ша зе мља се су о ча ва 
са број ним и чи ни се те шко пре мо сти вим пре пре ка ма, ве за
ним за де фи ни са ње ко нач ног ста ту са Ко со ва и са рад њу са 
Ха шким три бу на лом. 
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Еко ном ски раз вој Ср би је, те ме љен на при ли ву стра ног 
ка пи та ла, озбиљ но успо ра ва, от кри ва ју ћи број не и круп не 
струк тур не про бле ме, ко ји ни су на аде ква тан на чин ре ше
ни, спро во ђе њем тран зи ци о них ре фор ми у по след њој де це
ни ји. Ве ћи на на ших тре нут них те шко ћа (не га тив не сто пе 
ра ста БДПа, ви сок и кон стан тан де фи цит спољ нотр го
вин ске раз ме не, огром на не за по сле ност, де фи цит др жав ног 
бу џе та, ви сок и рас ту ћи спољ ни дуг...) у крај њој ли ни ји су 
по сле ди ца из ра зи то ни ске кон ку рент но сти срп ске при вре де. 

У од го во ру на пи та ње ка ко по ве ћа ти кон ку рент ност 
срп ске при вре де, као нео п ход не прет по став ке за ефи ка сни ји 
раз вој, од но сно убр за ње европ ског пу та Ср би је, нај пре ће мо 
оце ни ти тран зи ци о не ефек те до са да шњег раз во ја и гло бал
ну кон ку рент ност Ср би је и не ких зе ма ља из не по сред ног 
окру же ња. За тим ће мо ана ли зи ра ти основ не узро ке сла бе 
гло бал не кон ку рент но сти Ср би је, а у за кључ ном де лу раз мо
три ти мо гу ће ме ре за ње но ра ди кал ни је и бр же по бољ ша ње. 
Кључ не ре чи: раз вој, тран зи ци ја, струк тур не про ме не, кон

ку рент ност, члан ство у ЕУ

Увод
Иде ја о ула ску Ср би је у Европ ску уни ју је ста ра не ко-

ли ко де це ни ја. Ма ло је по зна то да је бив ша СФРЈ, пр ва од 
бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља, има ла ве о ма озбиљ ну по-
ну ду да бу де при дру же ни члан Европ ске еко ном ске за јед ни-
це. Иако је то од го ва ра ло за пад ном де лу та да шње по де ље не 
Евро пе, а и СФРЈ, то се ни је де си ло из са свим оче ки ва них 
раз ло га. При сту па ње ЕЕЗ је под ра зу ме ва ло ко ре ни ту про ме-
ну дру штве ног, по ли тич ког и еко ном ског си сте ма та да шње 
др жа ве. Уме сто јед но пар тиј ског тре ба ло је уве сти ви ше пар-
тиј ски си стем и пар ла мен тар ну де мо кра ти ју, уз по што ва ње 
људ ских пра ва, др жав ну и дру штве ну сво ји ну је тре ба ло за-
ме ни ти при ват ном, а еко ном ски си стем учи ни ти ра ци о нал-
ни јим и ефи ка сни јим. За зе мљу, ко јој је пре тио рас пад и ко ја 
је жи ве ла по след ње го ди не сво га по сто ја ња, ово су би ле ве-
о ма ра ди кал не про ме не, за ко је ни ко још ни је био спре ман. 

Осам де се те го ди не про шлог ве ка су за ве ћи ну бив ших 
со ци ја ли стич ких зе мља би ле вре ме бол ног отре жње ња, од-
но сно по сте пе ног рас ки да са тра у ма тич ном по сле рат ном 
про шло шћу. Ве ћи на је би ла си гур на да је со ци ја ли зам со-
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вјет ског ти па до жи вео свој исто риј ски крај, али, ве о ма ма ло, 
или ско ро ни шта, ни су зна ли о свом бу ду ћем пу ту у ка пи та-
ли зам. Пре ду го за шти ће ни моћ ним ши ње лом вла сто др жач ке 
Ру си је, и ужи ва ју ћи у не ве ро ват ним при ви ле ги ја ма, ве ћи на 
ли де ра ис точ но е вроп ских   со ци ја ли стич ких зе ма ља се по 
сва ку це ну и гр че ви то бо ри ла да оста не на вла сти. Та ета па 
је сим бо лич но, али и су штин ски окон ча на па дом Бер лин ског 
зи да 1989. го ди не. Од та да ви ше ни шта ни је исто. Ове зе мље 
су ушле у бо лан, тра у ма ти чан и ду го тра јан про цес тран зи-
ци је. Де сет нај у спе шни јих зе ма ља су у ме ђу вре ме ну по ста ле 
чла ни це ЕУ, што би мо гло зна чи ти, да су са ви ше или ма ње 
успе ха са вла да ле ве ћи ну пре пре ка, од но сно пред у сло ва, ко је 
тре ба ис пу ни ти, да би се по ста ло рав но пра ван члан Европ ске 
за јед ни це на ро да.

Ма њи број европ ских др жа ва, пре све га зе мље За пад-
ног Бал ка на, за гли бље них у за јед нич кој бли жој или да љој 
исто ри ји, још увек не стр пљи во и по ма ло нер во зно че ка сво ју 
шан су за при кљу че ње ЕУ. Иако се, ма ње ви ше, све на ла зе 
у кљу ча лом бал кан ском лон цу, зе мље са ових про сто ра ни-
су у ис тој по зи ци ји. Не ке су по ста ле кан ди да ти, не ке има ју 
пот пи сан спо ра зум о при дру жи ва њу, а не ке су још увек на 
по чет ку. 

Европ ски пут Ср би је, за по чет још пре не ко ли ко де це-
ни ја, бру тал но је пре ки нут рас па дом СФРЈ, кр ва вим ра то ви-
ма то ком де ве де се тих и за во ђе њем санк ци ја ме ђу на род не за-
јед ни це. Про ме на вла сти, ок то бра две хи ља ди те, је ми ли о ни-
ма гра ђа на Ср би је отво ри ла но ву на ду за бр жи и ефи ка сни ји 
ула зак у ЕУ. Ка ко ства ри тре нут но сто је, при кљу че ње Европ-
ској уни ји, је због ни за спољ них и уну тра шњих фак то ра до-
ста не из ве сно. Нај че шће спо ми ња не пре пре ке на европ ском 
пу ту Ср би је су не до вољ на са рад ња са Ха шким три бу на лом, 
при зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва, ви сок ни во ко руп ци је и 
не е фи ка сан еко ном ски си стем срп ске при вре де. У овом ра-
ду ми ће мо се ба ви ти са мо до стиг ну тим ни во ом раз во ја срп-
ске при вре де, од но сно сте пе ном ње не кон ку рент но сти, као 
су штин ски ва жном прет по став ком за „хва та ње ко ра ка“ са 
Европ ском уни јом. Спо соб ност срп ске при вре де да из др жи 
те рет европ ске кон ку рен ци је и ви ше стру ко по ве ћа из воз би-
ће нај бо љи по ка за тељ ни воа оспо со бље но сти Ср би је за при-
кљу че ње ЕУ.

Ср би ја је у по след њој де це ни ји спро ве ла ве ли ки број 
ре фор ми, чи ме је, ба рем нор ма тив но, оства ри ла из ве сне 
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пред у сло ве за члан ство у ЕУ. На рав но, пред сто ји још мно го 
то га да се ура ди. Али, ва жни је од то га је сте прак тич но спро-
во ђе ње усво је них ре форм ских за ко на. По сток то бар ска Ср-
би ја је оства ри ла за па же ну ста ти стич ку сто пу ра ста БДП-а, 
а број ни на сле ђе ни еко ном ски про бле ми де ве де се тих су по-
ста ли да ле ка про шлост. Али, да ли су ти ме ис пу ње не на де и 
оче ки ва ња ми ли о на гра ђа на Ср би је, као и да ли је то до вољ-
но за успе шан европ ски пут Ср би је? Ако би успех ре фор ми 
це ни ли пре ма ме сту Ср би је на ли сти кон ку рент но сти, (93 у 
2009. го ди ни), мо гли би мо гли за кљу чи ти да срп ске ре фор ме 
ни су би ле до вољ но ефи ка сне. 

Пре ско ро две де це ни је (1993), на са ми ту у Ко пен ха-
ге ну, ли де ри зе ма ља ЕУ су уста но ви ли три нај ва жни ја кри-
те ри ју ма, ко је сва ка зе мља мо ра за до во љи ти ако же ли да 
по ста не чла ни ца ЕУ. Зе мља кан ди дат тре ба: (1) да има ста-
бил не ин сти ту ци је, ко је га ран ту ју де мо кра ти ју, вла да ви ну 
пра ва, људ ска пра ва и по што ва ње ма њи на; (2) да има здра ву 
тр жи шну при вре ду; (3) да пре у зме у це ли ни прав не те ко ви-
не (за ко но дав ство) ЕУ и да се оба ве же да ће сле ди ти ци ље ве 
Европ ске уни је. Циљ овог ра да је оце на нај ва жни јих еко ном-
ских ин ди ка то ра раз во ја Ср би је, има ју ћи у ви ду број не зах-
те ве Европ ске уни је, ко је тре ба да ис пу не зе мље кан ди да ти. 
У том кон тек сту ана ли зи ра ће мо ме сто Ср би је ме ђу зе мља ма 
бли ског окру же ња (Бу гар ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Ма ђар-
ска, Хр ват ска) од ко јих су че ти ри чла ни це ЕУ, док је Хр ват-
ска кан ди дат за члан ство и нај ра зви је ни ја зе мља За пад ног 
Бал ка на. Сло ве ни ја и Ма ђар ска се свр ста ва ју у гру пу нај у-
спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји, док су Ру му ни ја и Бу гар-
ска ма ње ефи ка сне еко но ми је, ко је су при мље не у ЕУ, иако 
ни су ис пу ни ле све пред ви ђе не кри те ри ју ме. По себ на па жња 
ће би ти по све ће на ана ли зи кон ку рент но сти срп ске при вре де, 
јер се европ ска пер спек ти ва Ср би је и ни во кон ку рент но сти 
срп ске при вре де на ла зе у зна чај ној ко ре ла тив ној ве зи.

Нај ва жни је ка рак те ри сти ке раз во ја  
– пр ва де це ни ја XXI ве ка

По ви си ни сто пе ра ста ре ал ног БДП-а у по след њих осам 
го ди на, Ср би ја се на ла зи ла на пр вом ме сту у окви ру шест 
по сма тра них зе ма ља (сли ка 1). Ова чи ње ни ца се че сто ис ти-
че, као до каз да је Ср би ја у те ку ћој де це ни ји бе ле жи ла вр ло 
успе шан раз вој. Кван ти та тив ни раст БДП-а је ин ди ка ти ван 
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по ка за тељ, али ни је до вољ но до бар и по у здан, да се са мо на 
осно ву ње га из вла че ду бљи и ду го роч ни ји за кључ ци. Да би 
се пра вил но и по у зда но оце нио раст БДП-а, мо ра се па жљи во 
ода бра ти ба зна го ди на, као и по у зда на и стан дард на ме то до-
ло ги ја об ра чу на и пра ће ња БДП-а. Ве о ма ва жна пи та ња су и 
ви си на „це не“ ко ја је „пла ће на“ при ме ном те ку ћег мо де ла раз-
во ја БДП-а, као и да ли је он ду го роч но одр жив?

 Уко ли ко би смо до стиг ну ти ни во БДП-а по сма тра ли у 
од но су на 1989. го ди ну, ко ју мо же мо озна чи ти као по след њу 
пред тран зи ци о ну го ди ну, он да би си ту а ци ја у по гле ду бр зи не 
ра ста БДП-а би ла са свим дру га чи ја. У свих пет по сма тра них 
зе ма ља ни во БДП-а у 2008. го ди ни је био знат но из над ни-
воа из 1989. го ди не, док је у Ср би ји БДП из 2008. био ис под 
80% БДП-а из да ле ке 1989. го ди не. На рав но, мно ги ће по ме-
ну ти санк ци је и ра то ве ко ји су за де си ли Ср би ју у по след њој 
де це ни ји XX ве ка, али зар и оста ле зе мље ни су има ле ве ли ке 
про бле ме ве за не за тзв. тран зи ци о ну кри зу (све), гу би так ду-
го го ди шњих тр жи шта (Сло ве ни ја и Хр ват ска тр жи ште бив ше 
СФРЈ, Ма ђар ска, Ру му ни ја и Бу гар ска тр жи ште СЕВ-а), рас-
кид са прет ход ним ре жи мом (Ру му ни ја дра стич но, Ма ђар ска 
и Бу гар ска у ма њој ме ри), гра ђан ски рат (Хр ват ска у пу ној 
ме ри и Сло ве ни ја де ли мич но). Да кле, све зе мље су има ле ве ће 
или ма ње про бле ме ко ји су об ли ко ва ли њи хов раз вој у про те-
кле две де це ни је.

 Ме то до ло ги ја ме ре ња ра ста БДП пред ста вља про блем 
по себ не вр сте, јер је она у Ср би ји у по след ње вре ме не ко ли ко 
пу та ме ња на. Не ула зе ћи у су шти ну про ме на, не мо же мо а да 
се не сло жи мо са дав но из ре че ним ста вом Љ. Ма џа ра, да су со-
ци ја ли стич ке зе мље увек пре це њи ва ле, а ни кад под це њи ва ле 
оства ре не ре зул та те. Има ју ћи у ви ду зна чај не раз ли ке из ме ђу 
„ста ти стич ког“ и ре ал ног жи вот ног стан дар да у Ср би ји, мо-
гло би се по сум ња ти и у ве ро до стој ност и по у зда ност на ших 
нај ва жни јих ма кро е ко ном ских по ка за те ља раз во ја. Про ме ном 
кур са до ла ра, са 16,4 ди на ра у 2000. го ди ни на 64,4 ди на ра за 
1 до лар у 2001. го ди ни, БДП Ср би је је сма њен са 23,4 ми ли-
јар де до ла ра у 2000. го ди ни, на 11,5 ми ли јар ди до ла ра у 2001. 
го ди ни.1 Ап со лут ни при раст БДП-а у пе ри о ду 2000-2008. је 
из но сио 31 ми ли јар ду до ла ра, а од 2001-2008. го ди не „све га“ 

1 http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php
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19 ми ли јар ди до ла ра. Срп ски БДП по ста нов ни ку се у 2008. 
го ди ни у од но су на 2000. по ве ћао за 1,8 пу та (3.184 УС $ у 
2000. го ди ни, а 5.796 УС $ у 2008. го ди ни), а у од но су на 2001. 
го ди ну дво стру ко ви ше, од но сно 3,7 пу та (1.565 УС $ у 2001. 
го ди ни). Ни је све јед но ко ју го ди ну узи ма мо као ба зну, по што 
ће се до би је ни за кључ ци дра стич но раз ли ко ва ти. Пре ма то ме, 
ре ла тив но ви со ке сто пе ра ста срп ског БДП-а у по след њој де-
це ни ји тре ба ипак по сма тра ти са из ве сном ре зер вом. 

Сли ка 1
И ндекс р еа лног БДП-а и ст опа н ез ап осл ен ости  С рб ије и з ем аља 

у окр уж ењу

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр.1.
       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија
Ва жни је пи та ње од тем па ра ста срп ског БДП-а је сте 

одр жи вост мо де ла2 на ко ме се он за сни вао. Ви сок тем по ра-
ста срп ског БДП-а у по след њој де це ни ји је оства ри ван над-
про сеч ним ра стом сек то ра услу га и вр ло скром ним ра стом 
ре ал ног сек то ра, од но сно ин ду стри је и по љо при вре де. То 
не би пред ста вља ло про блем сам по се би, јер се и у ви со ко 
раз ви је ним зе мља ма пре те жни део сто па ра ста БДП-а та ко-
ђе оства ру је у сек то ру услу га, да је Ср би ја ви со ко раз ви је на 
зе мља и да је та кав мо дел тер ци ја ри за ци је при вред ног ра ста 
уте ме љен на ре ал ним и одр жи вим из во ри ма фи нан си ра ња.

 Им пулс ра сту услу га, од но сно БДП-а је дао огро ман 
увоз (23 ми ли јар де до ла ра у 2008. го ди ни). Ве ли ку ко ли чи ну 
уво зне ро бе је тре ба ло пре ве сти, про да ти, оси гу ра ти, фи нан-

2 Љ. Са вић, Тран зи ци ја срп ске при вре де – кри за раз во ја ин ду стри је, (2008), 
ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, стр. 17.
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си ра ти. Хи по те тич ки би смо мо гли прет по ста ви ти да би сто-
па ра ста БДП-а би ла и дво стру ко ви ша, да је увоз Ср би је у 
2008. био на при мер 50 ми ли јар ди до ла ра. По тро шно ори јен-
ти са ни мо дел раз во ја срп ске при вре де је олак шан не ра е ал-
ним по ди за њем рас по ло жи ве до ма ће тра жње од стра не бан-
кар ског сек то ра, ко ји је по си сте му  „уђеш, иза ђеш и го то во“ 
ну дио на пр ви по глед ве о ма при ма мљи ве и ка ко се чи ни ло, 
вр ло по вољ не кре ди те. У 2007. и 2008. го ди ни вред ност до-
ма ће тра жње3 је пре ма ши ва ла вред ност бру то до ма ћег про-
из во да за 23%. Са дру ге стра не де ва ста ци ја ре ал ног сек то ра 
и не до вољ но брз раст срп ског из во за, су из го ди не у го ди ну 
по ве ћа ва ле де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са (12 ми ли-
јар ди до ла ра у 2008. го ди ни).

Мо дел је за до во ља ва ју ће функ ци о ни сао све док се 
огро ман и рас ту ћи де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са 
мо гао по кри ва ти из при ли ва стра ног ка пи та ла. У Ср би ју је у 
по след њих осам го ди на по осно ву но вог за ду же ња (24,5 ми-
ли јар ди до ла ра), до зна ка на ших гра ђа на из све та (23 ми ли-
јар де до ла ра) и стра них ди рект них ин ве сти ци ја (15,5 ми ли-
јар ди до ла ра), до на ци ја (3,6 ми ли јар ди до ла ра) и део при хо да 
од при ва ти за ци је (2 ми ли јар де до ла ра) ушло 68 ми ли јар ди 
до ла ра. Ако ово ме до да мо и при хо де од из во за (41 ми ли јар да 
до ла ра), он да би се мо гло по ста ви ти и пи та ње да ли је сто па 
ра ста срп ског БДП-а мо гла би ти и знат но ви ша? С об зи ром 
да се свет у по след ње две го ди не на ла зи у те шкој еко ном ској 
кри зи, при лив стра ног ка пи та ла (осим до зна ка) у Ср би ју је 
ра пид но сма њен. На не дав но одр жа ном Ко па о нич ком би знис 
фо ру му, ви со ки функ ци о нер Свет ске бан ке Сај мон Греј, је 
ре као да Ср би ја свој раз вој ви ше не мо же за сни ва ти на при-
ли ву стра ног ка пи та ла и да се мо ра окре ну ти вла сти тим по-
тен ци ја ли ма. Ово дру гим ре чи ма зна чи да пре те жни део ра-
ста БДП-а тре ба те ме љи ти на до ма ћој штед њи, ви ше стру ком 
по ве ћа њу из во за и ра сту за по сле но сти. Ис ку ство дру гих бр зо 
ра сту ћих зе ма ља (Ки на на при мер) упу ћу је на за кљу чак да се 
за до во ља ва ју ћи и ду го роч но одр жив раст мо же нај е фи ка сни-
је обез бе ди ти раз во јем ин ду стри је. 

3 С. Ста мен ко вић, М. Ко ва че вић, В. Вуч ко вић, И. Ни ко лић и М. Бу ша тли ја, 
„Еко ном ска по ли ти ка у 2010. го ди ни: ка но вом мо де лу рав но те же‟, Збор ник 
Еко ном ска по ли ти ка Ср би је у 2010., НДЕ, АЕН и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, стр. 20.
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 Нео др жи вост срп ског мо де ла раз во ја се на ро чи то по-
ка за ла у 2009. го ди ни, ка да је наш БДП за бе ле жио пад од 
ско ро 3 %. Прог но зе за те ку ћу 2010. го ди ну су раз ли чи те, али 
се углав ном кре ћу око скром не сто пе ра ста БДП-а од све га 2 
од сто, што зна чи да ће опо ра вак срп ске при вре де, од но сно 
вра ћа ње на ста ње из 2008. по тра ја ти и то ком 2011. го ди не. 
Оно што да је на ду је сте чи ње ни ца да је де фи ни тив но пре вла-
да ло са зна ње да раз вој ин ду стри је и ви ше стру ки раст из во-
за пред ста вља ју те мељ бу ду ће стра те ги је при вред ног раз во ја 
Ср би је. Про блем је са мо што се у Ср би ји пла но ви рет ко по-
кла па ју са ре ал ним оства ре њи ма. 

 Иако је не за по сле ност у Ср би ји, ме ре на ме то до ло ги-
јом МОР-а (сли ка 1) до 2008. го ди не опа да ла, она је би ла нај-
ма ње дво стру ко ви ша у од но су на по сма тра не зе мље. За по-
сле ност је ви со ко ран ги ра ни циљ еко ном ске по ли ти ке сва ке 
зе мље. Она је до те ме ре ва жна, да че сто пре ра ста окви ре 
еко ном ског и по ста је при о ри тет ни дру штве ни циљ. Уме сто 
та квог при сту па, еко ном ска по ли ти ка је пред ност да ва ла 
ма кро е ко ном ској ста бил но сти, од но сно кон тро ли са ној ин-
фла ци ји и ста бил ном кур су на ци о нал не ва лу те. У усло ви ма 
не до вољ ног ра ста, не ја сне и пот пу но не е фи ка сне стра те ги-
је ре струк ту и ра ња ве ли ких пред у зе ћа – но си о ца раз во ја у 
прет ход ном пе ри о ду - али и не е фи ка сне при ва ти за ци је, ве-
ли ки број рад ни ка је остао без по сла.4

У 2008. го ди ни у Ср би ји је би ло укуп но за по сле но 
1.999.476 ли ца. Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за по-
шља ва ња 819.550 ли ца је тра жи ло по сао, а ствар но не за по-
сле но је би ло 727.621 ли це. Пре ма по да ци ма Ан ке те о рад ној 
сна зи (ок то бар 2008.) уку пан број не за по сле них је био знат-
но ни жи и из но сио је 457.205 ли ца. У 2008. сто па за по сле но-
сти је би ла 53,7%, а сто па не за по сле но сти 26,7% (НСЗ), од-
но сно 14,0% (АРС). Ан кет на сто па не за по сле но сти ак тив ног 
ста нов ни штва (15-64 го ди не) се по ве ћа ла са 14,7% (ок то бар 
2008. го ди не), на 17,4 % (ок то бар 2009. го ди не).

Ме ђу за по сле ним, зна тан број рад ни ка има фор мал но 
за по сле ње, али пла ту не при ма од не ко ли ко ме се ци, па до не-

4 Љ. Савић, Транзиција српске привреде – криза развоја индустрије, (2008), 
ЦИД Економски факултет, Београд, стр.79.
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ко ли ко го ди на, или је при вре ме но или по вре ме но за по слен.5 
Ре струк ту и ра њем јав них пред у зе ћа, сте ча јем ве ћи не пре о-
ста лих ве ли ких дру штве них пред у зе ћа, без по сла ће оста ти 
ви ше де се ти на хи ља да ли ца. Ме ђу не за по сле ним у нај те жој 
си ту а ци ји се на ла зе мла ди ко ји тра же пр во за по сле ње, ста ри-
ји од 50 го ди на ко ји оста ну без по сла и же не. Да ће сма ње ње 
не за по сле но сти и да ља би ти нај те жи еко ном ски про блем по-
твр ђу је и чи ње ни ца да је у 2008. го ди ни за по сле но 61 хи ља да 
рад ни ка,6 што зна чи да би при ова квом тем пу го ди шњег за-
по шља ва ња, за ели ми ни са ње тре нут не не за по сле но сти, тре-
ба ло ви ше од 10 го ди на.

И по ред ви со ких сто па ра ста, уче шће из во за ро ба и 
услу га у БДП-у Ср би је је тек у 2006. го ди ни пре шло 20%. 
То је знат но ни же у од но су на оста лих 5 зе ма ља, ме ђу ко ји-
ма пред ња чи Ма ђар ска (пре ко 80%), Сло ве ни ја (бли зу 70%) 
и Бу гар ска (из над 60%). До бри из во зни ре зул та ти Ма ђар ске 
и Сло ве ни је (сли ка 2) су ре зул тат аде кват не про ме не струк-
ту ре њи хо вих при вре да и ефи ка сног при ла го ђа ва ња уво зној 
тра жњи Европ ске уни је. На су прот њи ма по ну да и струк ту ра 
срп ског из во за је пот пу но не а де кват на и зна чај но од сту па од 
по тре ба ЕУ, у ко ју од ла зи ви ше од по ло ви не из во за Ср би је. 

Сли ка 2
Из воз ро ба и услу га и тр го вин ски би ланс Ср би је и зе ма ља у 

окру же њу (%  БДП-а)

Iz vor: Kon ku rent nost i struk tur ne pro me ne 2009, RZR, str.1.

       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија

5 Љ. Савић, Економика индустрије, (2010), ЦИД Економски факултет, Београд, 
стр. 299.

6 Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 2009, стр. 102.
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Че ти ри од шест по сма тра них зе ма ља су у по след њој де-
це ни ји бе ле жи ле кон стан тан де фи цит тр го вин ског би лан са, 
док су Ма ђар ска и Сло ве ни ја у не ко ли ко го ди на оства ри ле 
чак и ма њи су фи цит. Ср би ја већ ду же вре ме бе ле жи кон стан-
тан и ве о ма ви сок де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са, ко-
ји је у 2008. го ди ни из но сио 11,9 ми ли јар ди до ла ра, а да ле ке 
1990. го ди не све га 1,6 ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи де ви-
зним до зна ка ма из ино стран ства, стра ним ди рект ним ин ве-
сти ци ја ма на ме ње них ку по ви ни пред у зе ћа у про це су при-
ва ти за ци је, но вом за ду же њу и до на ци ја ма, де фи цит те ку ћег 
би лан са не ма та ко дра ма тич не раз ме ре као де фи цит на стао 
у спољ но-тр го вин ској раз ме ни са ино стран ством. Сте пен 
по кри ве но сти уво за из во зом у 2008. го ди ни (47,8%), је био 
дра стич но ни жи не го у 1990. го ди ни (77,3%). Те ку ћа еко ном-
ска кри за је не знат но по пра ви ла си ту а ци ју (53% у пе ри о ду 
I-XI/2009), али је по кри ве ност уво за из во зом у Ср би ји и да ље 
ве о ма ни ска.

У свим пла но ви ма раз во ја по сле II свет ског ра та, из воз 
је имао ве о ма ис так ну то ме сто. У 2008. го ди ни из ве зе но је 
за 11 ми ли јар ди до ла ра, што је чи ни ло 26,2% БДП-а. По ве-
ћа ње у од но су на 2001. го ди ну (1,9 ми ли јар ди до ла ра) је ше-
сто стру ко, али је из воз 2008. у од но су на да ле ку 1990. го ди-
ну (5,8 ми ли јар ди до ла ра) по рас тао све га за 2 пу та, што је у 
по ре ђе њу са не ким зе мља ма у тран зи ци ји, да нас чла ни ца ма 
ЕУ, ве о ма скром но.7 При ме ра ра ди из воз Че хо сло вач ке 1990. 
го ди не је из но сио та ко ђе 6 ми ли јар ди до ла ра, а 2008. че шки 
из воз је до сти гао 146 ми ли јар ди до ла ра,8 што пред ста вља по-
ве ћа ње од 24 пу та.

Ре ги о нал на усме ре ност из во за на ше зе мље у по след ње 
две де це ни је зна чај но је из ме ње на, јер је у 1991. го ди ни ско ро 
2/3 на шег из во за пла си ра но у раз ви је не зе мље. У  2008. го ди-
ни пре ко по ло ви не из во за Ср би је је пла си ра но у зе мље ЕУ, а 
тре ћи на у зе мље Цен трал не и Ис точ не Евро пе, уз на по ме ну 
да је зна тан део из во за 2008. го ди не ре а ли зо ван у ре пу бли-
ке бив ше Ју го сла ви је, са да не за ви сне др жа ве, што 1991. ни је 
тре ти ра но као из воз. Струк ту ра на шег из во за је у не скла ду 
са на шим стра те шким ци љем ула ска у ЕУ. Она је исто вре ме-
но и ин ди ка тор кри зе у ко јој се на ла зи на ша при вре да, услед 

7 Љ. Са вић, Еко но ми ка ин ду стри је, (2010), ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, стр. 389.

8 Tran si tion Re port 2009., EBRD
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че га је све те же за до во љи ти ви со ке зах те ве тр жи шта ЕУ, та ко 
да се на ша из во зна пред у зе ћа све ви ше окре ћу зе мља ма где 
се још увек мо же пла си ра ти на ша не до вољ но кон ку рент на 
ро ба.

У 1991. го ди ни, нај зна чај ни ји тр го вин ски парт нер на ше 
зе мље је би ла Не мач ка у ко ју је пла си ра на че твр ти на укуп ног 
из во за. У три зе мље, Не мач ку СР, СССР и Ита ли ју 1991. го-
ди не је од ла зи ло пре ко по ло ви не (54%) на шег из во за. У 2008 
го ди ни нај зна чај ни ји из во зни парт нер Ср би је је би ла Бо сна 
и Хер це го ви на у ко ју је из ве зе но ро бе и услу га вред них 1,3 
ми ли јар де до ла ра, што је чи ни ло 12 % укуп ног из во за Ср би-
је. Цр на Го ра је би ла на дру гом ме сту са не што ма ње од 1,3 
ми ли јар де до ла ра из во за (11,8%), док су Не мач ка и Ита ли ја 
на тре ћем, од но сно че твр том ме сту по ве ли чи ни оства ре ног 
из во за. У ове че ти ри зе мље, две бив ше ре пу бли ке, са да са мо-
стал не др жа ве, и две ко је су тра ди ци о нал но на ши нај зна чај-
ни ји из во зни парт не ри, у 2008. го ди ни, пла си ра но је 44,7% 
укуп ног срп ског из во за.

Из воз Ср би је ка рак те ри ше из ра зи то ло ша струк ту ра, 
јер до ми ни ра ју ин тер ме ди јар ни и про из во ди на ме ње ни ши-
ро кој по тро шњи 78%, док је уче шће ка пи тал них про из во да 
ве о ма ни ско 16% (2008). У по след њој де це ни ји, аграр но-си-
ро вин ски про из во ди ни ског сте пе на пре ра де су нај за сту пље-
ни ји, што је ка рак те ри сти ка струк ту ре из во за нај ма ње раз-
ви је ни јих зе ма ља све та. Нај зна чај ни је струк тур не про ме не 
роб ног из во за у на шој зе мљи у по след ње две де це ни је де си ле 
су се у окви ру че ти ри сек то ра. У 2008. го ди ни, дво стру ко је 
по ра сло уче шће сек то ра хра не и жи вих жи во ти ња, док је из-
воз ма ши на, тран спорт них сред ста ва и ра зних го то вих про-
из во да зна чај но сма њен.  

По што ин ду стриј ска про из вод ња у по след њој де це ни ји 
оства ру је вр ло ни ске сто пе ра ста, са свим је ра зу мљи во за што 
и срп ски из воз та ко ђе бе ле жи скром не ре зул та те. Очи глед но 
је да озбиљ ни јег опо рав ка на шег из во за не ће би ти све док се 
не кон со ли ду је и опо ра ви срп ска ин ду стри ја. С об зи ром да 
су у про це су при ва ти за ци је пре ста ла да по сто је пред у зе ћа 
ко ја су у прет ход ним де це ни ја ма би ла ли де ри из во за, зна чај-
ни ји про дор на ино стра на тр жи шта не тре ба ско ро оче ки ва-
ти. За раз ли ку од Ср би је, не ке  зе мље сна жно под сти чу из-
воз, спро во де ћи, из ме ђу оста лог и по ли ти ку про гра ми ра не 
де пре си ја ци је на ци о нал не ва лу те. Кре а то ри на ше еко ном ске 
по ли ти ке ола ко су при хва ти ли не ре ал ну прет по став ку, да је 
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до вољ но обез бе ди ти ма кро еко ном ску ста бил ност зе мље и 
да ће раз вој ре ал ног сек то ра до ћи сам по се би, исто вре ме но 
упу ћу ју ћи сна жну по ру ку гра ђа ни ма Ср би је да јак (пре це ње-
ни) ди нар зна чи и ефи ка сан рад вла де, Због ду го го ди шњег 
за по ста вља ња раз во ја ре ал ног сек то ра (ин ду стри је и по љо-
при вре де) и не по сто ја ња аде кват них тр жи шних ви шко ва, су-
о ча ва мо са бол ним са зна њем да срп ски из воз ни је зна чај ни је 
по ве ћан иако је ди нар у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не из гу био 
око 10 од сто вред но сти. И по ред ви со ког но ми нал ног  ра ста 
стра них ва лу та, ди нар не ће бит ни је ре ал но осла би ти, јер је у 
2010. г о ди ни до шло до знат ни јег ра ста це на.

Већ не ко ли ко го ди на нај у спе шни ји срп ски из во зник је 
US Steel из Сме де ре ва. У 2008. го ди ни ова ком па ни ја је из ве-
зла ра зних про из во да у вред но сти од 1.448 ми ли о на до ла ра, 
што је чи ни ло 13,2% укуп ног срп ског из во за. У исто вре ме 
US Steel је уве зао раз ли чи те ре про ма те ри ја ле за 1.119 ми-
ли о на до ла ра, оства рив ши су фи цит од 330 ми ли о на до ла ра. 
Има ју ћи у ви ду сла бе из во зне пер фор ман се срп ске при вре-
де, сва ки су фи цит, од но сно у ши рем сми слу по ве ћан из воз 
је до бро до шао. Али, ре ла тив но до бри из во зни ре зул та ти US 
Stee-а су из ме ђу оста лог и ре зул тат окол но сти да ова ком-
па ни ја пла ћа не ко ли ко пу та ни жу це ну елек трич не енер ги је 
не го што је она у Евро пи, да је це на рад ног са та ви ше стру ко 
ма ња не го што је она у њи хо вој фа бри ци у Сло вач кој, као и 
да је US Steel зна чај но ре ду ко вао при лич но ви со ке тро шко ве 
очу ва ња жи вот не сре ди не. Са дру ге стра не ова ком па ни ја, 
у окви ру ин тер фирм ске са рад ње, углав ном из во зи про из во-
де ни жих фа за пре ра де, што та ко ђе зна чај но ума њу је уку пан 
ефе кат оства ре ног из во за. И на кра ју, у окви ру ма тич не  ком-
па ни је срп ски US Steel, увек пр ви тр пи не га тив не по сле ди це 
укуп ног по сло ва ња ком па ни је, што је на ро чи то до шло до из-
ра жа ја са из би ја њем те ку ће еко ном ске кри зе. Због сма ње ње 
по тра жње за че ли ком и гво жђем, нај пре су уга ше не ви со ке 
пе ћи че ли ча не у Сме де ре ву, што се ве о ма не га тив но од ра зи-
ло на ин ду стриј ску про из вод њу и из воз Ср би је у 2009. го ди-
ни.

По вред но сти из во за од 710 ми ли о на до ла ра, (6,5% 
укуп ног срп ског из во за) обо је ни ме та ли су би ли на дру гом 
ме сту, али су 2008. го ди ну ипак за вр ши ли са спољ но-тр го-
вин ским де фи ци том од ско ро 40 ми ли о на до ла ра. Из воз из-
над 500 ми ли о на до ла ра у 2008. го ди ни је оства рио и ин ду-
стриј ски од сек оде ће (552 ми ли о на до ла ра, 5% укуп ног из во-
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за), уз зна ча јан су фи цит од 63 ми ли о на до ла ра. Из воз оста лих 
се дам од се ка се кре тао из ме ђу 305 ми ли о на до ла ра (по гон ске 
ма ши не и уре ђа ји) и 479 ми ли о на до ла ра (по вр ће и во ће). Три 
ин ду стриј ска од се ка (СМТК), ко ји при па да ју гру пи зна чај-
них из во зни ка, су исто вре ме но за бе ле жи ли и ви сок де фи цит 
спољ но тр го вин ске раз ме не са све том. По ви си ни де фи ци та 
пред ња че елек трич не ма ши не, апа ра ти и уре ђа ји (- 467 ми-
ли о на до ла ра), док је код од се ка про из во ди од ме та ла, не по-
ме ну ти (- 188 ми ли о на до ла ра), и од се ка ра зни го то ви про из-
во ди, не по ме ну ти (- 137 ми ли о на до ла ра) ми ну сни сал до био 
не што скром ни ји.

У ци љу бр жег по ра ста из во за и про ме не ње го ве струк-
ту ре, нео п ход но је: стра те ги ју екс пан зи је из во за уста но ви ти 
као основ ну стра те ги ју раз во ја у на ред ном пе ри о ду; утвр ди ти 
у ко јим про из во ди ма на ша зе мља рас по ла же са ком па ра тив-
ним пред но сти ма; пред ви де ти по треб не ме ре од го ва ра ју ћих 
по ли ти ка (аграр не, ин ду стриј ске, спољ но-тр го вин ске) ко је 
ће по др жа ва ти спро во ђе ње иза бра не Стра те ги је; уна пре ди-
ти рад ре сор ног ми ни стар ства, слич но ја пан ском МИ ТИ-ју; 
ства ра ти ре ал не осно ве за раст и по жељ ну из ме ну струк ту ре 
на шег из во за, ре струк ту и ра њем и раз во јем иза бра них де лат-
но сти при вре де (агро ком плекс на при мер), с об зи ром да је 
на ша из во зна по ну да не до вољ на и струк тур но не а де кват на. 

Сли ка 3
Ин фла ци ја и те ку ћи би ланс  Ср би је и зе ма ља у окру же њу

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр. 1.

       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија 
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И по ред зна чај ног сма ње ња го ди шњих сто па ин фла ци-
је, (сли ка 3) Ср би ја је у про те клих осам го ди на за бе ле жи ла 
из у зет но ви сок ку му ли ра ни раст це на. Иако је ма кро е ко ном-
ска ста бил ност би ла у нај у жем фо ку су еко ном ске по ли ти ке 
зе мље, тем по ра ста це на у Ср би ји је био знат но бр жи у од но-
су на оста лих пет зе ма ља. 

Кон стан тан де фи цит те ку ћег би лан са (сли ка 3) је трај-
на ка рак те ри сит ка свих шест зе ма ља, осим Сло ве ни је у 2001 
и 2002. го ди ни. Та ко ђе се мо же кон ста то ва ти и ду го роч на 
тен ден ци ја ра ста де фи ци та те ку ћег би лан са у бру то до ма-
ћем про из во ду ове гру пе зе ма ља. Бу гар ска је нај сла би је ран-
ги ра на зе мља (-25%), са ра пид ним ра стом уче шћа де фи ци та 
те ку ћег би лан са у БДП-у. Ср би ја од 2005. та ко ђе има из ра зи-
ту тен ден ци ју ра ста де фи ци та те ку ћег би лан са у БДП-у, што 
је пре све га по сле ди ца иза бра ног мо де ла раз во ја, у ко ме је 
ви сок при лив стра ног ка пи та ла, омо гу ћио во ђе ње по ли ти ке 
ста бил ног кур са ди на ра, не за ви сно од кре та ња до ма ћих це-
на и про дук тив но сти ра да, чи не ћи увоз знат но ис пла ти ви-
јим би зни сом од из во за. По сле ди ца та кве по ли ти ке је ве о ма 
скро ман ни во срп ског из во за и хро нич но ни ска по кри ве ност 
уво за из во зом, ко ја у овом пе ри о ду ни је ни у јед ној го ди ни 
пре шла ви ше од 50 %.

Гло бал на кон ку рент ност Ср би је

Има ју ћи у ви ду ре ла тив но сла бе пер фор ман се раз во ја 
Ср би је у про те клих осам го ди на, не тре ба да чу ди што се 
Ср би ја по ин дек су гло бал не кон ку рент но сти, ме ђу зе мља ма 
у окру же њу, на ла зи при са мом кра ју (та бе ла 1). По ви си ни 
ин дек са гло бал не кон ку рент но сти у 2009. го ди ни, Ср би ја је 
би ла на 93 ме сту у све ту.9 Ме ђу де сет зе ма ља из не по сред ног 
окру же ња бо ље смо ран ги ра ни са мо од Ал ба ни је и Бо сне и 
Хер це го ви не. И што је још го ре, ме ђу окол ним зе мља ма, је-
ди но су Ср би ја, Хр ват ска и БиХ по гор ша ле гло бал ну кон ку-
рент ност у од но су на прет ход ну го ди ну.

9 Према најновијем Извештају WEF-а Србија се налази на 96 месту.
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Та бе ла 1
Ин декс гло бал не кон ку рент но сти Ср би је и зе ма ља у окру же њу

GCI ранг БДП pc
2008 (USD)2009 2008 pro me na

Словенија 37 42 5 27.149
Мађарска 58 62 4 15.542
Црна Гора 62 65 3  6.509
Румунија 64 68 4  9.292
Хрватска 72 61  - 11 15.628
Бугарска 76 76 0  6.857

Македонија 84 89 5  4.657
Србија 93 85 - 8  6.782

Албанија 96 108 12  4.075
БиХ 109 107 - 2  4.625

Извор: The Global Competitiveness Report 20092010., World Economic 
Forum, стр.13 

По сма тра ју ћи ранг зе мље пре ма ин дек су гло бал не кон-
ку рент но сти и ви си ну БДП-а по ста нов ни ку мо гло би се за-
кљу чи ти да ме ђу њи ма по сто ји зна чај на ко ре ла тив на ве за. 
Сло ве ни ја и Ма ђар ска су нај бо ље ран ги ра не зе мље у окру-
же њу, а исто вре ме но има ју и нај ви ши БДП по ста нов ни ку. То 
се ве ро ват но од но си и на Хр ват ску, али је она ме ђу пр ви ма 
по че ла да осе ћа по сле ди це гло бал не еко ном ске кри зе, што се 
ве о ма не по вољ но од ра зи ло и на сна жан пад њи хо вог ин дек са 
кон ку рент но сти. 

Гло бал ни ин декс кон ку рент но сти је пон де ри са ни збир 
ни воа кон ку рент но сти по је ди них по дин дек са. Ка кав је ути-
цај ме ђу го ди шњих про ме на у по је ди ним обла сти ма (2008-
2009) на кре та ње гло бал ног ин дек са кон ку рент но сти у Ср би-
ји? Нај ве ћи пад ран га кон ку рент но сти је оства рен у обла сти 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, упр кос чи ње ни ци да је она 
би ла ви со ко ран ги ра ни циљ на ше еко ном ске по ли ти ке у по-
след њој де це ни ји. Зна чај ни ји пад ран га кон ку рент но сти је 
за бе ле жен и код ефи ка сно сти тр жи шта рад не сна ге и тех но-
ло шке спрем но сти на ше при вре де. Сек тор здрав ства и основ-
ног обра зо ва ња ни је про ме нио ранг, док је је ди но ефи ка сност 
тр жи шта ра да по пра ви ла по зи ци ју у од но су на 2008. го ди ну.  

Ко је су нај кри тич ни је обла сти у Ср би ји? Од лив мо зго-
ва, од но сно од ла зак шко ло ва них и ква ли тет них ка дро ва у 
свет је нај ло ши је ран ги ран сек тор у Ср би ји (132 ме сто). Ве-
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о ма сла бо је оце ње на и ви со ка кон цен тра ци ја срп ског тр жи-
шта (131 ме сто), као и ве о ма ни ска ефи ка сност на ше ан ти мо-
но пол ске по ли ти ке (130 ме сто). Ја ка и ши ро ко рас про стра-
ње на др жав на ре гу ла ти ва (129 ме сто) је иден ти фи ко ва на као 
зна чај на пре пре ка по ди за њу оп штег ни воа кон ку рент но сти 
Ср би је. На ша зе мља ве о ма ма ло чи ни на за шти ти пра ва ма-
лих ак ци о на ра (128 ме сто) и уво ђе њу но вих тех но ло ги ја у 
пред у зе ћа (125 ме сто). Срп ско суд ство је ве о ма не е фи ка сно а 
прав ни спо ро ви тра ју пре ду го (124 ме сто). Сто па на ци о нал не 
штед ње је ве о ма ни ска (123 ме сто), а срп ска ин фра струк ту ра 
се на ла зу у вр ло ло шем ста њу (122 ме сто).

Сли ка 4
Про ме не ран га по ка за те ља кон ку рент но сти Ср би је (2008-2009)

  

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр. 3.

Пре ма ин ди ка то ри ма Европ ске бан ке за об но ву и раз-
вој, на пре дак Ср би је у кључ ним ре фор ма ма у пе ри о ду 2001-
2009 је очи гле дан, по што су вред но сти свих ин ди ка то ра у 
2009. или ви ше или нај ма ње исте као у 2001. го ди ни. По је ди-
нач но по сма тра но ре ла тив но до бри ре зул та ти су оства ре ни 
у сек то ру ли бе ра ли за ци је це на, тр го вин ском и де ви зном си-
сте му и при ва ти за ци ји ма лих пред у зе ћа, јер се од го ва ра ју ћи 
ин ди ка то ри у Ср би ји и у јед ној и у дру гој го ди ни зна чај но 
по кла па ју са про се ком по сма тра не гру пе зе ма ља из на шег 
не по сред ног окру же ња. 
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Та бе ла 2
EBRD тран зи ци о ни  ин ди ка то ри

Ср би ја Бу гар ска Ру му ни ја Хр ват ска Ма ке до-
ни ја БиХ Сло ве ни ја про сек

2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009
При ва ти за ци ја ве ли ких пред у зе ћа

1,0 2,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,3 1,0 2,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,3
При ва ти за ци ја ма лих пред у зе ћа

3,0 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,3 4,3 3,0 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,3 4,3
Упра вља ње и ре струк ту и ра ње пред у зе ћа

1,0 2,3 2,3 2,7 2,0 2,7 2,7 3,0 1,0 2,3 2,3 2,7 2,0 2,7 2,7 3,0
По ли ти ка кон ку рент но сти

1,0 2,0 2,3 3,0 2,3 2,7 2,3 3,0 1,0 2,0 2,3 3,0 2,3 2,7 2,3 3,0
Ли бе ра ли за ци ја це на

4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0
Тр го вин ски и де ви зни си стем

2,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Из вор:EBRD Tran si tion re port 2009.

Нај ма њи на пре дак је по стиг нут у окви ру по ли ти ке кон-
ку рент но сти и у при ва ти за ци ји ве ли ких пред у зе ћа. Иако је 
Ср би ја до ста учи ни ла на ре гу ла ци ји тр жи шне кон ку рен ци-
је, до но ше њем од го ва ра ју ћег За ко на и фор ми ра њем Ко ми-
си је за за шти ту кон ку рен ци је, на срп ском тр жи шту су још 
увек при сут не ја ке оли го пол ске струк ту ре, ко је ве о ма озбиљ-
но су спен ду ју тр жи шна пра ви ла по сло ва ња, што има за по-
сле ди цу ре ла тив но ви ше це не про из во да не го у окру же њу 
и рђа ву за шти ту основ них пр ва по тро ша ча. Од 17 ве ли ких 
јав них пред у зе ћа, Ср би ја је до са да при ва ти зо ва ла са мо јед-
но (НИС), док за оста ла још увек не по сто ји до вољ но ја сна 
стра те ги ја при ва ти за ци је. Ни је мно го бо ља си ту а ци ја ни са 
ве ли ким ин ду стриј ским пред у зе ћи ма, ко ја су би ла но си о ци 
раз во ја, из во за и за по сле но сти у по сле рат ном раз во ју Ср би је. 
Ма њи број је успе шно при ва ти зо ван, док ви ше де се ти на ових 
пред у зе ћа го ди на ма ве о ма ло ше по слу је. Не ја сна стра те ги-
ја у при ва ти за ци ји ових пред у зе ћа ће ве ро ват но пре или ка-
сни је за ве ћи ну њих зна чи ти сте чај, од но сно пре ста нак да ље 
про из вод ње. 

 За о ста ја ње на под руч ју кон ку рент но сти је по сле ди ца 
и ве о ма на гла ше не при ме не нео ли бе рал не док три не, по ко јој 
је бр зи на про ме на и то по себ но у до ме ну при ва ти за ци је, тре-
ба ло да бу де до во љан по кре тач за ефи ка сност при вре де.10 Од 

10 Б. Церовић, „Србија у транзицији и кризи‟, у Зборнику Транзиција у Србији 
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по ли ти ке кон ку рент но сти се оче ку је да обез бе ди ели ми ни-
са ње ба ри је ра за ула зак но вих пред у зе ћа на тр жи ште, огра-
ни че ње тр жи шне мо ћи по сто је ћих пред у зе ћа и ли бе ра ли за-
ци ју тр го ви не. Ка ко по ка зу ју по да ци из та бе ле 2 зна ча јан на-
пре дак је учи њен у ли бе ра ли за ци ји тр го ви не, док су у дру га 
два сег мен та оства ре ни ре зул та ти вр ло скром ни. 

Про цес спро во ђе ња ре фор ми од 2001 го ди не, ко је су би-
ле у функ ци ји по пра вља ња кон ку рент но сти срп ске при вре де 
је кре нуо ве о ма енер гич но. Због по зна тих до га ђа ја, у 2003. 
го ди ни је до шло до за сто ја и успо ра ва ња ре фор ми. Број не 
ана ли зе по ка зу ју да ре до след спро во ђе ња и ускла ђе ност ре-
фор ми ни су би ле до вољ но до бро уком по но ва не. На ша зе мља 
је пред ња чи ла у јед но крат ним и ре фор ма ма ко је су би ле ре-
ла тив но јед но став не за спро во ђе ње – при ва ти за ци ја и ли бе-
ра ли за ци ја – а би ла је вр ло спо ра и не до вољ но ефи ка сна у ре-
а ли за ци ји ду го роч них струк тур них ре фор ми, ко је су се од-
но си ле на кон ку рент ност тр жи шта и уре ђе ња ин сти ту ци ја.

Ка ко по ве ћа ти кон ку рент ност  
срп ске привре де?

При вре да Ср би је је це нов но не кон ку рент на у од но су 
на нај ва жни је спољ но-тр го вин ске парт не ре, јер је ефек тив ни 
де ви зни курс ди на ра и по ред из ве сне де пре си ја ци је још увек 
зна чај но пре це њен. Удео срп ске из во зне по ну де на ра ни јим 
тр жи шти ма је пре по ло вљен, а спе ци ја ли за ци ја срп ског из-
во за је из ра зи то ни ска. Због ра пид ног сма ње ња бро ја за по-
сле них у ин ду стри ји, про сеч на го ди шња сто па ра ста про дук-
тив но сти ра да је знат но ви ша од сто пе ра ста ин ду стриј ске 
про из вод ње, али је ни жа од сто пе ра ста је ди нич них тро шко-
ва ра да, што не по вољ но де лу је на кон ку рент ност срп ске ин-
ду стри је. Иако је ин декс про дук тив но сти ра да по за по сле-
ном – пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи – 2008. го ди не до сти гао 
59,5% про се ка ЕУ, на ша про дук тив ност ра да је и да ље ме ђу 
нај ни жим у Евро пи. По зи ти ван ути цај на по раст про дук тив-
но сти ра да а ти ме и на по бољ ша ва ње кон ку рент но сти оства-
ри ла су ма ла и сред ња пред у зе ћа, док су ве ли ка пред у зе ћа 
због ре ла тив но ви со ких тро шко ва ра да, има ла не по во љан 
ути цај на укуп ну кон ку рент ску спо соб ност срп ске при вре де. 

и глобална економска криза, НДЕ, АЕН, Економски факултет, Београд, 
2009, стр. 16.
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По раст про дук тив но сти ра да и по ди за ње ме ђу на род не 
кон ку рент но сти мо ра по ста ти је дан од нај ва жни јих ци ље ва 
при вред ног раз во ја Ср би је у на ред ном пе ри о ду, што под ра-
зу ме ва и до но ше ње са свим дру га чи је стра те ги је при вред ног 
раз во ја. Не за ви сно од то га шта бу ду на ши стра те шки прав-
ци раз во ја, бу ду ћа стра те ги ја мо ра би ти из во зно ори јен ти-
са на. Свет ска ис ку ства го во ре да су ефи ка сни ји и успе шни-
ји при вред ни раз вој има ле зе мље ко је су на сред њем ни воу 
при вред ног раз во ја стра те ги ју суп сти ту ци је уво за – ко ја је 
до ми нант но окре ну та до ма ћем тр жи шту – за ме ни ле стра те-
ги јом екс пан зи је из во за. Та кву стра те ги ју су при ме њи ва ле 
зе мље по зна те као азиј ски ти гро ви, а у но ви је вре ме нај бо љи 
при мер та квог раз во је је сте Ки на, ко ја већ ско ро две де це ни-
је бе ле жи дво ци фре ну сто пу ра ста, уз ве о ма ви со ке де ви зне 
ре зер ве, огро ман при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
енор ман раст из во за и кон стант ни су фи цит у тр го ви ни са ви-
со ко раз ви је ним зе мља ма.

Озбиљ ни је по пра вља ње кон ку рент но сти срп ске при-
вре де ни је мо гу ће оче ки ва ти без ра ди кал ни је про ме не при-
вред не струк ту ре Ср би је. Због не а де кват ног мо де ла раз во ја 
и при ва ти за ци је ко ји је при ме њи ван у про те клој де це ни ји, 
ра пид но је сма ње но уче шће ин ду стри је у струк ту ри бру то 
до да те вред но сти, од но сно бру то до ма ћег про из во да. Што је 
још ва жни је, та ве о ма не по вољ на тен ден ци ја се и да ље на-
ста вља. Убр за на тер ци ја ри за ци ја срп ске при вре де, има за ре-
зул тат ве о ма спор раст из во за, ко га, да ствар бу де још го ра, 
ка рак те ри ше до ми нант на про да ја си ро ви на и про из во да ни-
ског сте пе на об ра де. 

У ци љу по пра вља ња кон ку рент но сти у на ред ном пе ри-
о ду, нео п ход но је озбиљ ни је ра ди ти на спро во ђе њу 13 пре-
по ру ка Ре пу блич ког за во да за раз вој, ко је су на зна че не у већ 
по ми ња ном ис тра жи ва њу Кон ку рент ност и струк тур не про-
ме не 2009. го ди не.

- по ве ћа ти из два ја ње за обра зо ва ње, ис тра жи ва ње и 
раз вој

- при ла го ди ти обра зов не про фи ле и упи сну по ли ти ку 
по тре ба ма при вре де

- по бољ ша ти обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње на-
став ног ка дра
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- ефи ка сно спро во ди ти ан ти мо но пол ску по ли ти ку
- спро ве сти „се чу” ад ми ни стра тив них про пи са
- ре фор ми са ти јав ни сек тор и пред у зет нич ко окру ж- 

е ње
- под сти ца ти уво ђе ње ме ђу на род но при зна тих стан-

дар да
- под сти ца ти раз вој ди на мич ких пред у зе ћа у ин ду-

стри ји
- ре струк ту и ра ти и при ва ти зо ва ти јав на пред у зе ћа
- ја ча ти ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет јав не упра ве и 

про фе си о на ли зам
- ин тер на ци о на ли зо ва ти ма ла и сред ња пред у зе ћа 

(МСП)
- уна пре ди ти ква ли тет по слов ног сек то ра, ино ва ци ја 

и до ступ ност нај но ви јих тех но ло ги ја
- под сти ца ти раз вој high tech ин ду стри ја

За кљу чак
Не спор но је да је Ср би ја у по след њој де це ни ји оства-

ри ла за па же не ре зул та те, по себ но ако се они ме ре ви си ном 
сто пе ра ста БДП-а. То се ипак не мо же озна чи ти као спек та-
ку ла ран раст, као што је на при мер био у Ки ни (дво ци фре не 
сто пе ра ста ви ше де це ни ја), ко ји би зна чај ни је по ме рио Ср-
би ју из гру пе нај ма ње раз ви је них зе ма ља Евро пе. Оства ре не 
сто пе ра ста су би ле не до вољ не, има ју ћи у ви ду и чи ње ни цу 
да је старт на осно ва у 2001. го ди ни би ла из ра зи то ни ска, као 
и обе ћа ња, али и оче ки ва ња гра ђа на на кон по зна тих ок то-
бар ских про ме на. Са дру ге стра не мо дел при вред ног раз во ја, 
углав ном те ме љен на нео ли бе рал ној док три ни је про ду ко вао 
број не, де лом на сле ђе не, али и не ке са свим но ве про бле ме. 
Раз вој срп ске при вре де је пре суд но за ви сио од при ли ва стра-
ног ка пи та ла. Рас по ло жи ви по да ци по ка зу ју да је по осно ву 
но вог за ду же ња (24,5 ми ли јар ди до ла ра), до зна ка на ших гра-
ђа на ко ји жи ве у све ту (23 ми ли јар де до ла ра), стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја (15,5 ми ли јар ди до ла ра), до на ци ја (3,6 
ми ли јар ди до ла ра) и при хо да од при ва ти за ци је (2,5 ми ли јар-
ди до ла ра), од 2001. до 2008. го ди не у Ср би ју ушло 69 ми ли-
јар ди до ла ра, не ра чу на ју ћи оства ре не при хо де од из во за (41 
ми ли јар да до ла ра). 
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Нај ве ћи део ка пи та ла је оти шао на раз вој услу га, док је 
ре ал ни сек тор био пот пу но за по ста вљен. Не а де ква тан мо дел 
при ва ти за ци је је окон чао уни ште ње срп ске ин ду стри је, за-
по че то у прет ход ној де це ни ји. По кре тач при вред ног ра ста је 
био огро ман увоз (2008. го ди не ско ро 23 ми ли јар де до ла ра). 
Нај ди на мич ни ји раз вој су бе ле жи ле де лат но сти ко је су би-
ле у функ ци ји ре а ли за ци је огром них ко ли чи на уве зе не ро бе 
(на бав ка, пре воз, оси гу ра ње, про да ја и фи нан си ра ње). Гло-
бал на еко ном ска кри за је озбиљ но ре ду ко ва ла при лив стра-
ног ка пи та ла, што је хро нич но на вик ну ту и за ви сну срп ску 
при вре ду до ве ло пред не пре мо сти ве те шко ће.

Ви ше не ма ди ле ме да се мо дел раз во ја мо ра ме ња ти. 
Али ње го ва про ме на ни је ре зул тат план ског ода би ра ду го-
роч не стра те ги је раз во ја у на ред ном пе ри о ду, већ пре све га 
по сле ди ца кра ха те ку ћег мо де ла при вред ног раз во ја. Озбиљ-
ни и број ни про бле ми срп ске при вре де (огром на не за по сле-
ност, ви сок и кон стан тан де фи цит спољ но-тр го вин ског би-
лан са, ви со ка јав на по тро шња, ви сок и рас ту ћи спољ ни дуг), 
као и за ка сне ло, спо ро и не до след но спро во ђе ње тран зи ци о-
них ре фор ми су кри зно на мет ну ли по тре бу тра же ња дру га-
чи јих и ефи ка сни јих ре ше ња. На жа лост, Ср би ја је де фи ни-
тив но про пу сти ла при ли ку да у усло ви ма зна чај ног при ли ва 
стра ног ка пи та ла и свет ске ко њук ту ре спро ве де бол не, али 
не ми нов не тран зи ци о не ре фор ме и учи ни ра ди кал ни ји ко-
рак на свом европ ском пу ту. То ће у на ред ним го ди на ма би ти 
мно го те же.

Ефек ти до са да шњег раз во ја Ср би је се нај бо ље мо гу 
са гле да ти пре ма ме сту Ср би је на ли сти гло бал ног ин дек са 
кон ку рент но сти зе ма ља све та. У 2009. го ди ни пре ма Из ве-
шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма (WЕФ), Ср би ја је за у зи-
ма ла 93 ме сто ( пре ма нај но ви јем Из ве шта ју 96 ме сто), што је 
на жа лост би ло за 8 ме ста сла би је не го прет ход не го ди не. Иза 
нас су би ле са мо Бо сна и Хер це го ви на и Ал ба ни ја. Из ра зи то 
ни ска гло бал на кон ку рент ност Ср би је је по сле ди ца од ла ска 
шко ло ва них и ква ли тет них ка дро ва у свет, ви со ке кон це тра-
ци је срп ског тр жи шта, ни ске ефи ка сно сти ан ти мо но пол ске 
по ли ти ке, не до вољ не за шти те пра ва ма лих ак ци о на ра, спо-
рог уво ђе ња са вре ме них тех но ло ги ја, пре ду гог тра ја ња прав-
них спо ро ва, ни ске сто пе на ци о нал не штед ње и ве о ма ло шег 
ста ња срп ске ин фра струк ту ре. 
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 Да би се зна чај ни је по пра ви ла гло бал на кон ку рент-
ност Ср би је, и сте кли по вољ ни ји усло ви за убр за ње европ-
ског пу та Ср би је, нео п ход но је уку пан обра зов ни си стем 
при ла го ди ти по тре ба ма са вре ме ног при вред ног раз во ја, ефи-
ка сно спро во ди ти ан ти мо но пол ску по ли ти ку, осло бо ди ти се 
не по треб них ад ми ни стра тив них про пи са, спро ве сти ко ре ни-
ту ре фор му јав ног сек то ра, ре струк ту и ра ти и при ва ти зо ва-
ти јав на пред у зе ћа, уве сти ме ђу на род не стан дар де, ства ра ти 
усло ве за ди на ми чан раз вој high tech ин ду стри ја, уна пре ђи-
ва ти ква ли тет по слов ног сек то ра, ино ва ци ја и до ступ ност 
нај но ви јих тех но ло ги ја.
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 COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN 
ECONOMY AS A PREREQUISITE FOR 

JOINING THE EUROPEAN UNION

Summary: 

 For se ve ral de ca des, en te ring the Euro pean Union has 
been gi ven se ri o us con si de ra tion in Ser bia. De spi te be ing ac ti ve 
in re cent work to me et the cri te ria laid down for the co un tri es that 
want to be co me the EU mem ber sta tes, Ser bia is cur rently on its 
half way. Alt ho ugh the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment, 
which was sig ned at the end of last year, hasn’t been ra ti fied by a 
most EU mem ber sta te, Ser bia has been applying it uni la te rally 
sin ce Ja nu ary 1st, 2010. The next step is ob ta i ning the sta tus of a 
can di da te co un try. On this long and de man ding way, our co un try 
is fa cing nu me ro us and se e mingly in sur mo un ta ble ob stac les re la
ted to the de fi ni tion of the fi nal sta tus of Ko so vo and co o pe ra tion 
with the Ha gue Tri bu nal.

Eco no mic de ve lop ment of Ser bia, which is ba sed on fo re ign 
ca pi tal in flow, is se ri o usly slo wing down, thus re ve a ling nu me
ro us and lar ge struc tu ral pro blems which we re not ade qu a tely 
sol ved by applying tran si ti o nal re forms in the last de ca de. The 
ma jo rity of our cur rent dif fi cul ti es (ne ga ti ve GDP growth ra te, 
hu ge and con stant de fi cit in fo re ign tra de ex chan ge, se ve re unem
ployment ra te, sta te bud get de fi cit, sub stan tial and mo un ting fo
re ign debt etc) are ul ti ma tely the con se qu en ce of ex tre mely low 
com pe ti ti ve ness of the Ser bian eco nomy.

In an swe ring the qu e sti on how to in cre a se the com pe ti ti ve
ness of the Ser bian eco nomy as an in di spen sa ble pre re qu i si te to 
de ve lop mo re ef fi ci ently and to ac ce le ra te Ser bia’s jo ur ney in to 
the Euro pean Union, we will first eva lu a te tran si ti o nal ef fects of 
the past de ve lop ment and glo bal com pe ti ti ve ness of Ser bia and 
so me ne ig hbo u ring co un tri es. Then, we will analyze the ba sic ca
u ses of Ser bia’s we ak glo bal com pe ti ti ve ness, and in the con clu
sion we will con si der pos si ble me a su res for its mo re ra di cal and 
mo re ra pid im pro ve ment.
Key words: de ve lop ment,tran si tion, struc tu ral chan ges, com pe ti

ti ve ness, EU mem ber ship
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СА ВРЕ МЕ НИ МИ ГРА ЦИ О НИ ТРЕНДОВИ:  
ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПО СР БИ ЈУ

Резиме

Историја човечанства је историја селидба. Миграција 
због ратова и потраге за бољим животом. Упоредо са 
миграцијама различити механизми њихове контроле  или од
су ство истих карактеришу ове процесе. Прошли век је имао 
изузетно обиман демографски раст и довео је до раније 
незапамћене, у бројкама, миграције људи. Главне земље 
порекла миграната до 1960их биле су у Европи и на Далеком 
истоку (Кина). Друга половина 20. века представља заокрет, 
јер Европа захедно са традиционалним одредиштима 
миграната (Новим светом — Америка и Аустралија) поста
је кључна дестинација за мигранте из Африке, Аѕије, јужне и 
југоисточне Европе. Последњих двадесет година са наста
вљеном деииндустријализацијом у најразвијенијим земљама, 
неке земље порекла, попут Италије и Шпаније постају зна
ча јне земље дестинације.

Демографски, економски и миграциони трендови 
проузрокују социјалну нестабилност и, понекад, сукобе на 
расној и етничкј основи. Имајући у виду низак ниво ферти
литета у домаћем становништву Европе, број миграната 
отвара нове дебате о имиграцији, интеграцији, културној 
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разноликости и националном идентитету. Ака демски кру
гови углавном подржавају либерализацију и на овом плану. 
У складу са тим мишљењима је и Модалитет 4 Међуна
родне трговинске организације, који представља тенденцију 
ка наддржавном менаџменту токова миграната. Углавном 
левичарске, политичке и академске, елите заједно са међу
наро дним НВО примењују двоструке стандарде када пишу и 
извештавају о сукобима између домицилног становништва и 
полиције на једној и мигранстких заједница на другој страни.

Србија и Балкан, са изузетком Грчке, територја су 
порекла са малом перспективом да постану привлачне за 
стране мигранте, имајући у виду економску ситуацију. 
Аутор критички излаже нека од предложених решења, а с 
обзиром на катастрофална демографска кретања у Србији. 
Он уводи и друге концепте које предлаже као подесије за 
локалне прилике.

Исто ри ја ми гра ци ја се же у нај ду бља вре ме на исто ри је. 
Би бли ја све до чи о два основ на узро ка ми гра ци ја, тр бу хом 
за кру хом, или ми гра ци ја ра ди бо љег жи во та (Аврам по ста је 
Авра ам и се ли се у Обе ћа ну зе мљу) и ми гра ци ја као по сле-
ди ца ра та/на си ља (ва ви лон ско роп ство је вреј ског на ро да због 
бо го од ступ ни штва од но сно ва ви лон ског осва ја ња). Кре та ње 
и се лид ба љу ди би ва ли су и огра ни ча ва ни ако би мо ра ли да 
про ђу кроз не чи ју зе мљу а по го то ву ако би хте ли да се на ста-
не на већ на се ље ној зе мљи. Ма сов не ми гра ци је у исто ри ји 
по зна те као се о бе на ро да де ша ва ле су се на свим кон ти нен-
ти ма то ком по зна те исто ри је. Фе ни чан ска и ка сни је Грч ка 
ко ло ни за ци ја Ме ди те ра на и Цр ног мо ра по зна ти су при ме ри 
пла ни ра них ми гра ци ја (за раз ли ку од се о ба узро ко ва них бе-
жа њем од над моћ ни јег не при ја те ља или на сил них де пор та-
ци ја ста нов ни штва).

Раз ви је ни и ка сни Сред њи век у Евро пи био је пе ри-
од мо жда но ми нал но нај ве ћих огра ни че ња кре та ња ве ћи не 
љу ди. Кме то ви ма је за бра њи ва но на пу шта ње зе мље, слич но 
као у ра ни јем си сте му ро бо ви ма. Ипак, на кон ра то ва и по себ-
но епи де ми ја цр не ку ге, ка да би до ла зи ло до зна чај ног или 
дра стич ног па да ста нов ни штва вла да ри или сло бод ни гра-
до ви ну ди ли су ве ли ке по вла сти це стран ци ма за на се ља ва ње 
ка ко би се зе мља об ра ђи ва ла и обез бе дио при ход од ње. У са-
вре ме ној Ки ни у ве ли кој ме ри је огра ни че но кре та ње ста нов-
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ни штва уну тар са ме зе мље а ми гран ти са се ла у град че сто 
не ма ју иста пра ва као и њи хо ви ур ба ни су на род ни ци.

Уз ми гра ци је, вре ме ном се ши ре и тех ни ке кон тро ле 
кре та ња ста нов ни штва ка ко уну тар зе мље (нпр. уво ђе њем 
лич них ка ра та, у Ср би ји од 1945.) та ко и из ме ђу зе ма ља.

Пут не ис пра ве од но сно па со ши по чи њу да се ши ре у 
Евро пи од вла да ви не фран цу ског кра ља Лу ја XIV-ог. Ме ђу-
тим и по ред њи хо вог по сто ја ња, нај ве ћи део љу ди пре ла зио 
је гра ни це без до ку ме на та. Ма ло број ни но си о ци па со ша би-
ли су по вла шће ни ји јер су за њих га ран то ва ле вла сти др жа-
ва чи ја до ку мен та по се ду ју. Од кра ја На по ле о но вих ра то ва, 
у Ен гле ској, не мач ким зе мља ма и Фран цу ској ши ре се ли бе-
рал не иде је о по тре би сло бод ног кре та ња љу ди. Са дру гом 
ин ду стриј ском ре во лу ци јом и по чет ком ма сов ни јег ту ри зма 
пре ко ши ре ња же ле знич ког тран спор та уки да се прак са кон-
тро ле па со ша у ве ћи ни зе ма ља Евро пе (из у зе так Ру си ја и 
Осман ско цар ство). Ште фан Цвајг (Ste fan Zwe ig 1881-1942) у 
сво јој ауто би о гра фи ји „Ју че ра шњи свет” го во ри о та да шњој 
ла ко ћи пу то ва ња. Осам де се тих го ди не 19. ве ка, услед рад-
нич ких зах те ва за чу ва њем рад них ме ста за до ма ће на су прот 
стра ним рад ни ци ма, Фран цу ска и Не мач ка уво де од ре ђе на 
огра ни че ња и кон тро ле про то ка љу ди.1 Ки на је од дав ни на 
штам па ла ис пра ве за пу то ва ња уну тар цар ства, Ка на ђа ни и 
Аме ри кан ци пре ла зи ли су гра ни цу без ‘па пи ра’  сем то ком 
аме рич ког гра ђан ског ра та, а Бри та ни ја је на зах тев из да ва ла 
пут не до зво ле и ста нов ни штву у ко ло ни ја ма.2

Тех нич ки и тех но ло шки на пре дак омо гу ћа вао је лак ше 
кре та ње ти ме и се лид бу љу ди а ко ло ни јал на осва ја ња Евро-
пља на иза зи ва ју круп не де мо граф ске про ме не у Се вер ној и 
Ју жној Аме ри ци, ју жној Афри ци те у Аустра ли ји и Оке а ни-
ји. Из ме ђу 1840. и пр вих де це ни ја 20. ве ка бли зу 60 ми ли о на 
љу ди исе ли ло се из Евро пе пут Но вог све та и дру гих кон ти-
не на та.3

1 Richard M. Ebeling, Book Review – The Invention of the Passport: Surveillance, 
Freedom Daily, May 2000, Интернет, http://www.fff.org/freedom/0500h.asp, 
скинуто: 04/03/2010.

2 Early passports, Passport Canada, Интернет, http://www.passport.gc.ca/pptc/
hist.aspx?lang=eng, скинуто: 08/03/2010.

3 Richard M. Ebeling, Book Review – The Invention of the Passport: Surveillance, 
op., cit.
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Пр ви свет ски рат био је по вод за по нов но уво ђе ње па-
со шких кон тро ла на гра нич ним пре ла зи ма што се у да љем 
пе ри о ду по о штра ва и тех нич ки уса вр ша ва.

Два де се ти век по ред да љег то ка ин ду стри ја ли за ци-
је осо бит је и по не за пам ће ном ра сту ста нов ни штва (са 1,65 
ми ли јар ди љу ди на го то во 6 ми ли јар ди) — у то ку про шлог 
ве ка чо ве чан ство се ома со ви ло за 3,6 пу та. Раст ста нов ни-
штва про пра ћен је на ра ста ју ћом по де лом из ме ђу све имућ-
ни је и из ра же ни је ма њи не и остат ка све та ко ја је до по чет-
ка 21. ве ка би ла и ге о граф ски ка рак те ри стич на по по де ли на 
бо га те зе мље за пад не ци ви ли за ци је и оста ле (тзв по де ла се-
вер-југ). Да нас је ова ква по де ла ге о граф ски све ди фу зни ја и 
нео д ре ђе ни ја али струк тур но све при сут ни ја. Пад при род ног 
при ра шта ја у ви со ко раз ви је ним зе мља ма од кра ја 1960-их 
по кла па се са по чет ком де ин ду стри ја ли за ци је али и са све 
ма сов ни јим ми гра ци ја ма у Евро пу и на став ком истих у САД. 
Де ин ду стри ја ли за ци ја (за пра во де ло ка ли за ци ја про из вод ње 
у зе мље са јеф ти ном рад ном сна гом) и се ље ње при вре де у 
фи нан сиј ски сек тор и уоп ште у тер ци јар упо ре до са све из-
ра же ни јом де ре гу ла ци јом на ци о нал них тр жи шта кру ни са ни 
су свет ском фи нан сиј ском и еко ном ском кри зом ко ја је из ра-
же на од 2008. го ди не.

Успо рен или за у ста вљен при вред ни раст у за пад ним зе-
мља ма и Евро пи у па ру са ми гра ци јом из зе ма ља тре ћег све-
та ути че на де мо граф ску сли ку али и на со ци јал ну ко хе зи ју 
европ ских зе ма ља. 

Ми гра ци је ста нов ни штва по ред то га што су сна жно 
узро ко ва не и еко ном ском си ту а ци јом мо гу и са ме до при не-
ти ја ча њу со ци јал них тен зи ја или ути ца ти на про ду бљи ва ње 
еко ном ске кри зе у тре ну ци ма не га тив не при вред не  ко њунк-
ту ре. На и ме, ка да, као у Шпа ни ји 2009. и 2010, до ђе до дра-
стич ног по ве ћа ња не за по сле но сти (по го то ву ме ђу ми гран-
ти ма) до ми цил но ста нов ни штво че сто ука зу је на стра но као 
пре пре ку на ла же њу по сла због оба ра ња це не ра да и њи хо вог 
„ра да на цр но”. С дру ге стра не, со ци јал но не за шти ће ни ји, 
стра ни рад ни ци по ста ју из ло же ни ји по ја ча ној екс пло а та ци ји 
од стра не по сло да ва ца и са мим тим под ло жни ји ра ду за ни жу 
це ну. За то је бит но пра ти ти ми гра тор на кре та ња на ло кал-
ном, ре ги о нал ном и свет ском пла ну ка ко би пред у пре ди ли 
не га тив не по ја ве и мо гли да осми сли мо ме ре за под сти ца ње 
по зи тив них про це са. На ше је на сто ја ње да ис пи та мо са вре-
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ме не трен до ве кре та ња ста нов ни штва на европ ском кон ти-
нен ту по себ но на Бал кан ском по лу о стр ву и Ср би ји. По ла зна 
прет по став ка је да Ср би ја због еко ном ске кри зе на ста вља да 
бу де до ми нант но зе мља по ре кла.

Са вре ме ни ми гра ци о ни трен до ви
Још 1970-их го ди на са еко ном ском кри зом и по ра стом 

не за по сле но сти, за пад но е вроп ске зе мље уве ле су пр ве стро-
жи је ме ре кон тро ле ими гра ци је. Са успо ра ва њем при вред ног 
ра ста и по ра ста ми гра ци ја те уде ла ми гра на та у ста нов ни-
штву раз ви је них зе ма ља пи та ње ми гра ци ја по ста је јед но од 
стан дард них те ма уну тра шње по ли ти ке и де ло вод ни ца кон-
зер ва тив них и ли бе рал них по ли ти ка у за пад ним зе мља ма.4 
Ет нич ка, ра сна и кул тур на раз ли чи тост зна чај ног де ла ми-
гра на та у од но су на до ма ће ста нов ни штво узро ко ва ли су и 
за бри ну тост за кул тур ни, и со ци јал но-по ли тич ки ми ље зе-
ма ља при ма о ца. По ли ти за ци ја ре ли гиј ских и ци ви ли за циј-
ских раз ли ка као чи ни о ца ко ји мо гу ути ца ти на дру штве но 
и по ли тич ко уре ђе ње зе мље при ма о ца по го то ву су од 90-их 
го ди на 20. ве ка по ста ли јед на од до ми нант них те ма уну тра-
шње по ли тич ких де ба та у раз ви је ним зе мља ма. Те ро ри стич-
ки на па ди на тлу САД, Ру си је, Шпа ни је и Ен гле ске са мо су 
на гла си ли и до при не ли да љој ак ту е ли за ци ји ових те ма. Чи-
ње ни ца да су ор га ни за то ри свих те ро ри стич ких на па да са 
ве ли ким бро јем жр та ва ис кљу чи во ислам ске ве ро и спо ве сти 
по себ но је ис та кла про блем од но са пост хри шћан ских дру-
шта ва и му сли ман ских усе ље ни ка. 

У са мо де сет го ди на 1990-2000. број ми гра на та  у  зе-
мље ОЕЦД је удво стру чен.5 Пре ма сту ди ји Pri ce wa ter ho u se 
Co o pers (PwC) у 2008. го ди ни чак 80 од сто по ра ста ста нов-
ни штва у ЕУ ре зул тат је ме ха нич ког при ли ва ста нов ни штва 
(ими гра ци је).6

4 Види о кључним темама унутрашње политике у западним земљама у: Миша 
Ђурковић, Конзерватизам и конзервативне странке, Београд 2007, стр. 107.

5 Maurice Schiff, Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated, Policy Research Working Paper Series 3708, 
The World Bank September 2005, p. 4.

6 Према: Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population 
Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, 
originalni, The Whitehead Journal of Diplomacy and International 
Relations, Vol. XI, N. 1, Winter/Spring 2010, p. 130.



Сло бо дан Јан ко вић СА ВРЕ МЕ НИ МИ ГРА ЦИ О НИ  ...

234

Пи та ње ре гу ла ци је ми гра ци ја да нас је ви ше не го ак-
ту ел но у ли те ра ту ри о ме ђу на род ним од но си ма. Ње му се 
при сту па са по зи ци ја по тре бе очу ва ња су ве ре ни те та, ако се 
ауто ри за ла жу за су ве ре ну или ре гу ла ци ју ве ћи не пи та ња 
кроз би ла те рал не и  не знат но кроз мул ти ла те рал не пре го во-
ре. За ступ ни ци ова квих иде ја за ла жу се и за но ве по ли ти ке 
кон тро ле гра ни це (по себ но у САД) од но сно огра ни че ња да-
ва ња пра ва на бо ра вак (по себ но у Европ ској уни ји). Дру ги 
(чи ни се из ра зи та ве ћи на у ака дем ској за јед ни ци) кри ти ку-
ју пр ве за ла га њем за ши ру ли бе ра ли за ци ју и у овој обла сти 
а про мо ви са њем ре ги о нал них или гло бал но оба ве зу ју ћих 
аран жма на по пут Мо да ли тет 4 Оп штег спо ра зу ма о тр го ви-
ни услу га ма.7 Јед но став ни је ре че но, јед ни на сту па ју са по-
зи ци ја укла ња ња огра ни че ња сло бо де кре та ња за љу де док 
дру ги за го ва ра ју по тре бу за шти те др жа вља на и др жа ве кроз 
њи хо во пра во да при ме или не стран це ко ји су на ме ри ли да 
про ђу или оста ну у њи хо вој ку ћи и ти ме ути чу на тр жи ште 
ра да и очу ва ње ло кал не кул ту ре. У окви ру гру пе ко ја се за-
ла же за ли бе ра ли за ци ју по де ла је на оне ко ји то за го ва ра ју са 
по зи ци ја „ме ђу на род ног раз во ја” и оних ко ји за го ва ра ју ши-
ра пра ва за ми гран те.8

Усво јен још у Уру гва ју 1995. Оп шти спо ра зум о тр го
ви ни услу га ма (ГАТС — као је дан од уте ме љу ју ћих до ку ме-
на та Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је) са др жи и Мо да ли тет 
4 ко ји се од но си на ими гра ци ју кроз при вре ме ну се лид бу фи-
зич ких ли ца ко ја пру жа ју услу ге. Овај мо да ли тет је нај ма ње 
де фи ни сан јер се не пре ци зи ра на шта се од но си при вре ме-
но ни ти ка ко ће се гло бал на ре гу ла ци ја ма кар и при вре ме не 

7 Тако Стивен Кастлс (Stephen Castles) и Марк Милер (Mark J. Miller) заступају 
либерализацију миграција, у: Stephen Castles and Mark J. Miller, The Age of 
Migration, Fourth Edition: International Population Movements in the Modern 
World, Fourth edition Palgrave Macmillan 2009, p. 2-4. Индикативно је да 
они у дебати о потенцијалним опасностима од миграција по безбедност 
становништва одређене државе чак и када се ради о радикалним догађајима, 
попут терористичких напада, теже да релативизују чињенице. Они тако 
себи допуштају да закључе (str. 4) како су „неки од укључених милитаната 
( у терористичке нападе у Мадриду 2004. и Лондону 2005.) били имигранти 
или потомци имиграната...”. У оба случаја сви „укључени милитанти” били 
су мигранти или потомци миграната а не само неки.

8 Види: Tomer Broude, The WTO/GATS Mode 4, International Labour Migration 
Regimes аnd Global Justice, Faculty of Law and Department of International Re-
lations, Hebrew University of Jerusalem, Research Paper No. 7-07 May 2007.
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ими гра ци је од но си ти на су ве ре ност др жа ва у овом до ме ну. 
По је ди ни ауто ри и ор га ни за ци је ис ти чу да би ла те рал ни уго-
во ри о при вре ме ном рад ном бо рав ку ими гран та, као прет-
ход ни це Мо да ли те та 4 ГАТС-а, до во де стра не рад ни ке у роп-
ски по ло жај јер у слу ча ју гу бље ња по сла мо ра ју на пу сти ти 
зе мљу а са мим тим са мо во ља по сло да ва ца мо же до ве сти до 
да љег оба ра ња це не ра да.9 Ме ђу тим, због по ја ча не ре стрик-
ци је кре та ња ста нов ни штва пре ко гра ни ца ова кав оквир има 
ба рем две по зи тив не ка рак те ри сти ке: 

1) ума њу је страх вла сти да ће им ми гран ти оста ти на 
те ри то ри ји и про ме ни ти де мо граф ску и кул тур ну сли ку зе-
мље ти ме што пот пи су ју уго во ре на од ре ђе но а уз оба ве зу 
де пор та ци је у слу ча ју пре ко вре ме ног за др жа ва ња; За пра во, 
овај мо дел при вре ме ног ра да је у ру ди мен тар ни јем об ли ку 
при ме њи ван у Не мач кој, па је усле ди ла по ја ва га стар бај те ра 
од ко јих је ве ли ки део остао у зе мљи. ГАТС мо да ли тет 4 мо-
же би ти бо ља вер зи ја САД gu est-wor ker pro gram-а уко ли ко 
би ро крат ски при ти сак (па пи ро ло ги ја и тех но ло ги ја из да ва ња 
рад них ви за) осла би.10

2) Ими гран ти до би ја ју ме ха ни зам ко ји им омо гу ћа ва 
до ку мен то ван бо ра вак, ти ме си гур ни ја при ма ња и од ре ђе-
не со ци јал не при на дле жно сти (у за ви сно сти од зе мље до зе-
мље). Ко нач но са си гур ни јим за по сле њем и ка на ли за тран-
сфер нов ца мо гу би ти де лом пре ба че ни у ле гал не то ко ве нов-
ца. (то опет ути че на тре ћи до би так, од но сно ума ње ну за ра ду 
и моћ ор га ни зо ва ног кри ми на ла).

Они ко је се за ла жу за ова кве спо ра зу ме и њи хо ву гло-
бал ну оба ве зност ис ти чу ма те ри јал ну уште ду по сло да ва-

9 Види: Richard D. Vogel, “Transient Servitude: The U. S. Guest Worker Pro-
gram for Exploiting Mexican and Central American Workers”, Monthly Review, 
Интернет, http://www.monthlyreview.org/0107vogel.htm, скинуто: 07/07/2010; 
“WTO aims for global governance: the December WTO agenda puts American 
jobs, food production, and immigration in the UN’s world government cross 
hairs”, Jan 9, 2006, Интернет, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JZS/
is_1_22/ai_n24980658/pg_2/, скинуто: 07/07/2010.

10 Guest Worker Program у САД се критикује због злоупотребе 
послодаваца према имигрантима који су у сталном страху од 
депортације у случају губљења посла. Такође, проблем са мексичким 
мигрантима је и умешаност организованог криминала у регрутовање 
радника за сезонске послове у САД. Види у: “Can a Guest Worker 
Program Work?”, Тime, May. 24, 2007, Интернет, http://www.time.com/
time/magazine/ article/0,9171,1625191,00.html, скинуто: 27/07/2010.
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ца, мо гућ ност за ра де ими гра на та и њи хо вог сла ња до зна ка 
(де ви зне до зна ке и до зна ке дру гих до ба ра и иде ја) у зе мљу 
по ре кла не узи ма ју ћи у об зир ду го роч не по сле ди це. Ду го-
роч не по сле ди це у овом слу ча ју је су пад це не ра да у зе мљи 
при је ма, по ве ћа на не за по сле ност, ге то и за ци ја и ши ре ње ксе-
но фо би је у пе ри о ду еко ном ске кри зе а у екс трем ним слу ча-
је ви ма и су ко би ими гра на та са ло кал ним ста нов ни штвом 
или по ли ци јом. У по гле ду ути ца ја стра них ими гра на та на 
не за по сле ност не по сто ји ап со лут но са гла сје у ли те ра ту ри, 
ба рем оној ко ја је прет хо ди ла свет ској фи нан сиј ској и еко-
ном ској кри зи. Та ко сту ди је ра ђе не у Грч кој ко је прет хо де 
из би ја њу кри зе у овој зе мљи не ма ју ја сну по зи ци ју по овом 
пи та њу. На и ме, че сто ве ли ки број ми гра на та пр во бит но за-
у зи ма по сло ве у обла сти ма за ко је не ма до вољ но рад ни ка у 
до ми цил ном ста нов ни штву од но сно оне по сло ве за ко је до-
ма ће ста нов ни штво ни је у до вољ ној ме ри за ин те ре со ва но.11 
При мер је област гра ђе ви не или на јам ног по љо при вред ног 
ра да те не ква ли фи ко ва них по зи ци ја у услу жним де лат но сти-
ма у Грч кој, Ита ли ји и Шпа ни ји. Упра во су то и обла сти са да 
за хва ће не кри зом.

У по гле ду екс трем них слу ча је ва, од но сно су ко ба усе ље-
ни ка и ими гра на та, ака дем ски кру го ви али че сто и др жав не 
ин сти ту ци је оп ту жу ју до ми цил но ста нов ни штво за ра си зам 
и ксе но фо би ју и на сто је да ре ла ти ви зу ју или не ги ра ју и од го-
вор ност ими грант ских за јед ни ца. Та ко чи ни и во де ћи струч-
њак за ми гра ци је Сти вен Кастлс (Step hen Ca stles — фу сно та 
6). По знат је при мер су ко бља ва ња ита ли јан ског и цр нач ког 
ста нов ни штва у Ка ла бри ји (југ Ита ли је) ја ну а ра 2010. По сле 
су ко ба по ли ци ја је ева ку и са ла 1325 афри ка на ца ко ји су ра ди-
ли као на јам ни по љо при вред ни рад ни ци, а ми ни стар уну тра-
шњих по сло ва на ја вио њи хо ву де пор та ци ју.12 Ка ко на по ме-
ну смо ака де ми ци ко ји се ба ве ми гра ци ја ма ма хом на сту па ју 
са ли бе ра ли стич ких по зи ци ја, али је и мејнстрим штам па, 
као у слу ча ју ра сних су ко ба у Ита ли ји, иде о ло шки обо је на. 
У ка ла бриј ском слу ча ју ма хом се на сто ја ло ис так ну ти да је 

11 Ioannis Cholezas and Panos Tsakloglou, The economic impact of immigration in 
Greece: taking stock of the existing evidence, Southeast European and Black Sea 
Studies, Vol. 9, Nos. 1–2, March–June 2009, 77–104, стр. 87.

12 Rosarno, espulsione per clandestini, TGCOM, 10/1/2010 Интернет, http://
www.tgcom.mediaset.it /cronaca/ar ticoli /ar ticolo470698.shtml?refresh_
cens&fontsize=medium, скинуто: 08/07/2010.
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све ре зул тат ита ли јан ског ра си зма и ма фиј ског ис ко ри шта-
ва ња стра них рад ни ка. Та ко ако не ко на ин тер нет пре тра-
жи ва чу уне се кључ не ре чи за те до га ђа је у гра ди ћу Ро зар но 
(Ro sar no), тре ба ће му да про чи та ба рем 50 пр вих на ла за ка ко 
би до шао до опи са до га ђа ја ко ји не ма у на сло ву или пр вим 
ре че ни ца ма тврд ње о ита ли јан ском ра си зму, шо ви ни зму и/
или ма фи ја шком узро ку а без на во ђе ња ре до сле да до га ђа ја и 
њи хо вог ко ли ко-то ли ко не при стра сног ко мен та ри са ња. Hu-
man Rights Watch у из ве шта ју на ин тер не ту на во ди 21 од че га 
11 те же по вре ђе них ими гра на та у су ко би ма са ло кал ним ста-
нов ни штвом и по ли ци јом и да је њи хо ве фо то гра фи је. У из-
ве шта ју не ма ни јед не фо то гра фи је по вре ђе них Ита ли ја на ни-
ти по ли ци је, за ко је се са мо на во ди да су „има ли по тре бу за 
трет ма ном у хит ној по мо ћи”.13 Из гле да да за Hu man Rights 
Watch по вре де до ми цил ног ста нов ни штва и по ли ци је спа да ју 
у дру го ра зред ну по ја ву па се та ко и не де фи ни шу. Шта ви ше, 
у истом из ве шта ју се ома ло ва жа ва чи ње ни ца да је до су ко ба 
на ра сној осно ви (про те сти су по че ли ка да је је дан цр ни ми-
грант по го ђен из ва зду шног пи што ља — да кле, пр во је из био 
про тест а за тим и ра сни су коб) до шло на кон што су африч ки 
де мон стра то ри из ко ла из ву кли труд ну ита ли јан ку са ма ло-
лет ним де те том, ис пре ту кли је и спа ли ли ко ла.14 Овај до га-
ђај али и дру ге ис па де пре ма ита ли јан ском ста нов ни штву и 
њи хо вој имо ви ни по ку шао је да опо врг не и део ле ви чар ских 
ме ди ја и бло го ва на дан до га ђа ја.15 Оно што  је си гур но до-
при не ло про ду бљи ва њу су ко ба је сте оп ту жи ва ње ло кал ног 
ста нов ни штва за ра си зам и ксе но фо би ју те ма фи је као ор га-
ни за то ра про те ста Ита ли ја на и чи та вог су ко ба а без ика квих 
чи ње ни ца ко је би под у пр ле та кве сум ње из у зев да се ра ди о 
Ита ли ји зе мљи ма фи ја.

Слич ну тех но ло ги ју ис ко ри сти ла је Бри џит Ан дер сон 
(Brid get An der son) у члан ку Bri tish Jobs for Bri tish Wor kers об
ја вље ном 2010. го ди не у САД.16 Ова струч ња ки ња за ми гра-

13 Italia: indagini celeri sulle aggressioni a Rosarno, Интернет, http://www.
hrw.org/en/news/2010/02/04 /italia-indagini-celeri-sulle-aggressioni-rosarno, 
скинуто: 19/07/2010.

14 In fuga da Rosarno Интернет, http://www.rainews24.it/it/news.
php?newsid=136633, скинуто: 19/07/2010.

15 Види на: Интернет, http://www.unita.it/news/italia/93429/immigrati_presi_a_
pallettoni_e_si_scatena_la_ rabbia_maroni_immigrazione_troppo_tollerata, 07 
gennaio 2010, скинуто: 19/07/2010.

16 Bridget Anderson, “British Jobs for British Workers? Understanding Demand for 
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ци је у ис тра жи вач ком цен тру COM PAS на Окс фор ду по ла зе-
ћи од про те ста бри тан ских рад ни ка  у јед ној ра фи не ри ји на 
се ве ро-ис то ку зе мље ко ји су тра жи ли да но вих 300 рад них 
ме ста не бу де по пу ње но ис кљу чи во Ита ли ја ни ма и Пор ту-
гал ци ма (као што је ком па ни ја на ме ра ва ла) уоп ште не на во-
ди раз ло ге про те ста већ са мо на во ди сло ган бри тан ских де-
мон стра на та (за ко је ка же да су бе ли му шкар ци те због то га 
бри не шта се сма тра под бри тан ским) ка ко би се ба ви ла те ма-
ти ком до при но са стра на ца у при вре ди Ве ли ке Бри та ни је. На-
рав но, њој ни је бит но ни да су се овом про те сту при дру жи ли 
рад ни ци у још 13 ком па ни ја у овом сек то ру при вре де а на тлу 
Ве ли ке Бри та ни је. Ка ко је по ли тич ка ко рект ност (у сми слу 
про бле ма ти зо ва ња од ре ђе них тер ми на до во де ћи у пи та ње 
мо гућ ност на уч ног ис тра жи ва ња кроз ње го ву иде о ло ги за-
ци ју) на жа лост одав но ушла и у ака дем ску ли те ра ту ру, ова 
аутор ка у том ду ху на сто ји да про бле ма ти зу је и тер ми не ми-
грант и стра нац ста вља ју ћи их у зна ке на во да. Без ика квог 
уте ме ље ња у тек сту она твр ди да је тер мин ми грант „сна-
жно ра сно, кла сно и род но од ре ђен.” На рав но, она не мо же 
да на ве де ка ко је то ми грант род но од ре ђен па ни кла сно, али 
ни ра сно ка да је ре ци мо Не мац у Швај цар ској ми грант или 
Ита ли јан у Ен гле ској, али за то та ко твр ди.17 Ка да се не мо же 
ре ћи за не ко га да је стра нац или ими грант он да по сле дич-
но не по сто ји ни до ма ћин, ста ро се де лац од но сно гра ђа нин. 
По сред но, она про бле ма ти зу је и по јам бри тан ски (ка да упо-
зо ра ва на на род ну/јав ну пер цеп ци ју пој ма бри тан ски рад ник 
(стр. 103) али и пи та њем шта је то бри тан ски по сао ка да је 
вла сник пред у зе ћа тран сна ци о нал на ком па ни ја — а од го вор 
је ви ше не го ја сан, по сао у Ве ли кој Бри та ни ји). Иде о ло шки 
на сту па и Ал берт Ф. Рај те рер (Al bert F. Re i te rer) ко ји се вај ка 
ка ко не ки ми гран ти, иако то же ле, не до би ја ју др жа вљан ство 
а сви ма су по до ла ску у же ље ну зе мљу не ги ра на ауто мат ски 
иден тич на пра ва и оба ве зе као и др жа вља ни ма. Ја сно је да 
ака дем ски дис курс ов де усту па ме сто иде о ло шком.18

Migrant Workers in a Recession”, The Whitehead Journal of Diplomacy and In
ternational Relations, Vol. XI, N. 1, Winter/Spring 2010, pp. 103-114.

17 Bridget Anderson, British Jobs for British Workers? Understanding Demand for 
Migrant Workers in a Recession, op, cit., p. 105.

18 Albert F. Reiterer, “Migration and the Demographic System in East Central Eu-
rope”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. XI, 
N. 1, Winter/Spring 2010, p. 115.
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Ука зу ју ћи на иде о ло шку обо је ност ис тра жи ва ча ко ји се 
ба ве фе но ме ном ми гра ци ја Пео Хан сен (Peo Han sen) раз от-
кри ва не у те ме ље ност кри ти ке твр ђа ве Евро пе за за тво ре ност 
пре ма ми гран ти ма. Он по тен ци ра да исто вре ме но са све ре-
стрик тив ни јим по ли ти ка ма пре ма ими гран ти ма и по го то ву 
пре ма иле гал ној ми гра ци ји број ре гу лар них и не ре гу лар них 
ми гра на та у ЕУ ра сте. Хан сен за кљу чу је да је то ре зул тат 
не скла да нео ли бе рал не тран сфор ма ци је ЕУ и тр жи шта ра да 
са јед не и про кла мо ва ног ци ља бор бе про тив иле гал не мгра-
ци је са дру ге стра не.19 

По себ но је пи та ње ви со ко о бу че них ми гра на та и њи хо-
вог до при но са зе мља ма при ма о ци ма. ЕУ је 2007. кроз Ко ми-
си ју да ла пред лог усва ја ња за јед нич ке по ли ти ке за ими гра-
ци ју кроз ус по ста ву пра ви ла ва же ћих за све чла ни це. Са вет 
европ ске уни је је, у том ду ху, 25. ма ја 2009. усво јио ди рек ти-
ву EU Blue Card ко јом ре гу ли ше и олак ша ва при лив ви со ко-
о бра зо ва них ми гра на та из тре ћих зе ма ља с тим што она не 
ва жи за Дан ску, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску.20 Ди рек ти ва би 
тре ба ло да се при ме ни уз из у зе так на ве де них зе ма ља до 2011. 
го ди не. Ко ми си ја ЕУ је утвр ди ла да је струк ту ра ими гра на-
та у САД по вољ ни ја с об зи ром да ви ше од 3,2 од сто стра них 
рад ни ка у САД има ви со ко обра зо ва ње за раз ли ку од ма ње од 
два од сто ми гра на та у ЕУ.21 Овом ме ром је би ло пред ви ђе но 
при вла че ње ви со ко о бра зо ва них стра на ца. ЕУ сва ке го ди не 
при ми око 2 ми ли о на ми гра на та. Због пред ви ђе ног па да бро-
ја рад но спо соб ног ста нов ни штва и не до вољ ног тех но ло шког 
раз во ја, на ме ра Европ ске ко ми си је је, пре ма ре чи ма ко ме са ра 
Фран ка Фра ти ни ја (Fran co Frat ti ni), би ла да се на овај на чин 
при ву че 20 ми ли о на ви со ко бра зо ва них стра них ми гра на та у 
пе ри о ду од 20 го ди на ка ко би се одр жао број рад ни ка а њи-
хо ва струк ту ра ква ли та тив но из ме ни ла на бо ље.22 У слу ча ју 

19 Peo Hansen, “More Barbwire or More Immigration, or Both? EU Migration Policy 
in the Nexus of Border Security Management and Neoliberal Economic Growth”, 
The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. XI, N. 1, 
Winter/Spring 2010, p. 89-91.

20 Council adopts the “EU Blue Card”: more advantages for high-skilled foreign 
workers, Council of the European Union, Brussels, 25 May 2009, 10266/09 (Pres-
se 151).

21 The Blue Card Impasse, Интернет, http://www.europeanunionbluecard.com/, 
скинуто: 05/07/2010.

22 Hugo Brady, EU migration policy: An AZ, The Centre for European Reform, 
London February 2008, p. 14.
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при ме не ове по ли ти ке ве ли ки број гра ђа на зе ма ља у окру же-
њу ЕУ, од го ва ра ју ћег обра зов ног про фи ла, на пу стио би сво је 
зе мље у раз во ју па и са му Ср би ју. Та ко би се до дат но ус по-
ри ле или уна за ди ле, еко ном ском кри зом и пре ве ли ким за ду-
же њи ма и она ко оп те ре ће не на ци о нал не при вре де. За са да се 
од ред бе EU Blue Card још увек не при ме њу ју и због не вољ но-
сти чла ни ца да усту пе део су ве ре ни те та у по гле ду до дат ног 
ре гу ли са ња ми гра ци ја те због ак ту ел не еко ном ске кри зе.

Иако се раст ста нов ни штва успо ра ва на свет ском и ре-
ги о нал ним ни во и ма, ми гра ци је се не за у ста вља ју, ма да је 
њи хов обим по след њих го ди на ре ла тив но ума њен. Су де ћи 
по нај но ви јим по да ци ма ови про це си се успо ра ва ју са из би ја-
њем свет ске еко ном ске кри зе 2008. То је ути ца ло на пад бро ја 
ле гал них и иле гал них ми гра на та у САД. По след ња ис тра жи-
ва ња ука зу ју да је у тој зе мљи до шло до сма ње ња иле гал них 
ми гра на та за ми ли он у пе ри о ду од ја ну а ра 2007. до ја ну а ра 
2009.23 Пре ма по да ци ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра-
ци је, 1990. го ди не ми гран ти су чи ни ли 3,4 од сто свет ске по-
пу ла ци је а 2010 њи хов удео се про це њу је на 3,1 од сто. Ипак, 
њи хов број је знат но уве ћан, са 155,5 ми ли о на на го то во 214 
ми ли о на љу ди.24 Од ове су ме број не ре гу лар них ми гра на та 
про це њи вао се 2004. на 20-30  ми ли о на од че га са мо у САД 
10-11 ми ли о на (по ло ви ну чи не Мек си кан ци). 25 Ова раз ли ка 
из ме ђу сма ње ног уде ла и објек тив ног по ве ћа ња бро ја ми гра-
на та об ја шња ва се знат ним ра стом свет ског ста нов ни штва. 
Гру бе про це не Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да ука зу ју да у 
све ту има 20-30 ми ли о на не ре гу лар них (по зна ти јих као иле-
гал ни) ми гра на та.26

Про це не бро ја стра них ми гра на та и њи хо вих кре та ња 
не по у зда не су ка ко због њи хо вог де фи ни са ња (де фи ни ци је 
се раз ли ку ју од ин сти ту ци је до ин сти ту ци је), во ђе ња ста ти-

23 Muzaffar Chishti and Claire Bergeron, Increasing Evidence That Recession Has 
Caused Number of Unauthorized Immigrants in US to Drop, Migration Policy 
Institute, March 15, 2010, Интернет, http://www.migrationinformation.org/US-
focus/display.cfm?id=774, скинуто: 22/03/2010.

24 World Migrant Stock, IOM, Интернет, http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp, 
скинуто: 22/03/2010.

25 Muzaffar Chishti and Claire Bergeron, Increasing Evidence That Recession Has 
Caused Number of Unauthorized Immigrants in US to Drop, op., cit.

26 Facts & Figures: Global estimates, IOM, Интернет, http://www.iom.int/jahia/
Jahia/pid/241#11, скинуто: 22/03/2010.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 151176

241

сти ка (на на ци о нал ном ни воу нудe пар ци јал ну сли ку и не 
по ма же пра ће њу цир ку лар них и лан ча них кре та ња рад них 
ми гра на та) те због уде ла не ре гу лар них (иле гал них) ми гра на-
та. Ми гран ти се де фи ни шу као осо бе ро ђе не у ино стран ству, 
осо бе са стра ним др жа вљан ством, љу ди са ми гра ци о ним по-
ре клом (од стра них ро ди те ља). Та ко ђе има стра на ца ро ђе них 
у зе мљи до ма ћи ну, до ма ћих гра ђа на ро ђе них у ино стран ству, 
двој них др жа вља на.27 За то су и по да ци о ме ђу на род ним ми-
гра ци ја ма не пот пу ни. Ка ко би има ле пре зиц ни ју ста ти сти ку 
зе мље ОЕЦД су ли стом, у фор му ла ре за по пис по сле 2000. 
го ди не, уне ле пи та ње зе мље ро ђе ња без об зи ра на (тре нут но) 
др жа вљан ство ан ке ти ра них.

У ЕУ су уну тра шња кре та ња ста нов ни штва го то во не-
знат на, та ко да све га 2 од сто рад но спо соб них гра ђа на жи ве 
у не кој дру гој зе мљи. Го ди шња по ме ра ња рад но спо соб них 
гра ђа на из ста рих чла ни ца — ЕУ 15 — у не ку од ЕУ зе ма ља 
из но се око 0.1 од сто док је у пе ри о ду од 2000.-2005. го ди не 
ин тер на мо бил ност би ла 1 од сто (у САД 3 од сто у истом пе-
ри о ду).28

До кра ја 80-их го ди на 20. ве ка ими гра ци је у ЕУ по ти-
чу ма хом из ма ње раз ви је них чла ни ца Европ ске за јед ни це 
(Ита ли ја, Ибе риј ско по лу о стр во, Грч ка) и Ју го сла ви је и Тур-
ске (пре те жно у Не мач ку, Швај цар ску и Аустри ју) те из бив-
ших ко ло ни ја. Кра јем на ве де ног пе ри о да за по чи ње до ми на-
ци ја ми гра ци ја из Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе па ра лел но 
са ја ча њем ми гра ци ја из зе ма ља не ка да шњег Тре ћег све та.29 
Ме ђу тим, са ује ди ње њем Не мач ке 1990. до ла зи до по ра ста 
не за по сле но сти у овој др жа ви и ду го роч но сма ње не по тре бе 
за стра ном рад ном сна гом. Успо рен при вред ни раст ЕУ на 
по чет ку 21. ве ка а по го то ву од усва ја ња евра за ве ћи део чла-
ни ца Уни је, узро ко вао је по ве ћа ње не за по сле но сти по го то ву 
ме ђу мла ђим ста нов ни штвом. Ипак, до из би ја ња свет ске фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе 2008. го ди не при лив ре гу лар них 

27 Види о томе у: Jean-Christophe Dumont and Georges Lemaître, Counting Immi
grants and Expatriates in OECD Countries: a New Perspective, OECD SOCIAL, 
EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 25, DELSA/
ELSA/WD/SEM(2005)4 22-Jun-2005, pp. 1-7.

28 Anzelika Zaiceva, Klaus F. Zimmermann, Scale, Diversity, and Determinants of 
Labour Migration in Europe, IZA Discussion Paper No. 3595, Bonn July 2008,  
p. 1.

29 Исто.
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или ле гал них ми гра на та у ЕУ из но сио је око 2 ми ли о на го ди-
шње. Ова број ка зна чај но опа да са из би ја њем кри зе у Шпа ни-
ји (25% ма ње у 2008 у од но су на 2007), Ир ској, Ује ди ње ном 
Кра љев ству (25% ма ње у 2008 у од но су на 2007. а оче ку је се и 
ма ње у Фран цу ској (5 од сто 2009. у од но су на 2008.).30 Из УК 
од 2008. го ди не вра ти ла се по ло ви на при сти глих (у пе ри о ду 
2004-2007) из ис точ но е вроп ских чла ни ца. Уку пан број не то 
бро ја ми гра на та (раз ли ка из ме ђу бро ја ими гра на та и еми гра-
на та) на го ди шњем ни воу у УК био је 2007. 219 хи ља да да 
би 2009. спао на 147 хи ља да за го ди ну.31 У САД,  углав ном 
због фи нан сиј ске кри зе, број мек сич ких ми гра на та сма њен 
је са ми ли он го ди шње 2006. на 600 хи ља да 2009. го ди не а 
упо ре до са ли бе ра ли за ци јом ми гра ци је у овој зе мљи, јав не 
кам па ње за по о штра ва ње про пи са о ими гра ци ји до ве ле су 
до усва ја ња ре стрик тив ног за ко на са ве зне др жа ве Ари зо на у 
апри лу 2010.32 Ав гу ста 2010. Фран цу ска је по че ла да при ме-
њу је но ве ме ре пре ма Ро ми ма из но вих чла ни ца ЕУ, та ко што 
је из ба ци ла ви ше де се ти на истих ко ји су бо ра ви ли у иле гал-
но по диг ну тим камп на се љи ма. Ру мун ски и бу гар ски га стар-
бај те ри су у ве ли ком бро ју на пу сти ли и Шпа ни ју на кон из-
би ја ња еко ном ске кри зе и гу бит ка по сла пре вас ход но у гра-
ђе вин ском сек то ру. Из у зе так од ових трен до ва је сте Ка на да 
ко ја је на ста ви ла са исто вет ним кво та ма за при јем стра них 
ми гра на та.33 Из у зев у САД у свим раз ви је ним зе мља ма сто па 
не за по сле но сти ра сте ви ше ме ђу ми гран ти ма не го ме ђу до-
ма ћим ста нов ни штвом а она је и 2,4 пу та ве ћа код стра на ца у 
Аустри ји, Нор ве шкој и Бел ги ји (у Не мач кој 1,9 пу та).34 

30 Interview with Georges Lemaitre, OECD, Интернет, http://www.oecd.org/
document/6/0,3343,en_2649 _33931_44638406_1_1_1_37415,00.html, скинуто: 
09/05/2010.

31 Migration Statistics Quarterly Report: No 4, Office for National Statistics,   
February 2010, 25 February 2010, p. 8

32 Као једно од оправдања закона наводи се драстичан пораст стопе криминала 
у овој држави која је 2008. године према званичним проценама са уделом од 
14,3 одсто странорођених у укупној популацији била 8-ма на нивоу САД. 
Према: “States Ranked by Percent Foreign Born: 1990, 2000, 2007, and 2008”, 
MPI, http://migrationinformation.org/datahub/state.cfm?ID=AZ, скинуто: 
20/05/2010.

33  Исто.
34 Immigrants take the brunt of the jobs crisis”, Charts and figures from OECD, 2010 

Јuly 20, Интернет, http://blog.oecdfactblog.org/?p=92, 28/07/2010.
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Оно што не тре ба смет ну ти с ум на је сте да све вре ме 
оп ста је ми гра ци ја из раз ви је них зе ма ља у раз ви је не ко ја је 
узро ко ва на бо љим мо гућ но сти ма за за по сле ње, пре ме шта јем 
у окви ру ком па ни је, се лид бом пен зи о не ра у зе мље са не што 
ни жим стан дар дом и по тре бом пре се ље ња по ро ди це у слу-
ча ју ме ша них бра ко ва.

Ср би ја и Бал кан, ми гра ци о ни по тен ци јал

Ис точ на Евро па је ре ги ја са нај го рим де мо граф ским 
трен до ви ма и са пред ви ђе ним нај ве ћим па дом ста нов ни штва 
на свет ском ни воу. Бал кан ске зе мље су кроз 20. век и да нас 
пре вас ход но зе мље по ре кла а тек спо ра дич но зе мље де сти-
на ци је. По след њих два де се так го ди на из у зе так у овом по-
гле ду пред ста вља Грч ка ко ја је по ред ма њег бро ја ми гра на та 
из Се вер не Афри ке (Егип та) по ста ла зе мља при је ма пре вас-
ход но за гра ђа не Ал ба ни је. Пре ма по пи су из 2001. 7.3% ста-
нов ни штва (797,091) чи ни ли су ими гран ти од че га го то во 60 
од сто Ал бан ци. Да нас се удео ими гра на та у укуп ном ста нов-
ни штву ове зе мље про це њу је на око де сет од сто.35 

Ср би ја је, не ра чу на ју ћи ста нов ни штво на Ко со ву и Ме-
то хи ји за ко је не ма по у зда ни јих по да та ка, на сед мом ме сту 
од за че ља пре ма ви си ни ра ста ста нов ни штва на свет ском 
ни воу (пре ма CIA Fact Bo ok не ра чу на ју ћи за ви сне те ри то-
ри је).36 Дру штво јој пра ве Цр на Го ра, зе мља са нај ве ћом сто-
пом ума ње ња ста нов ни штва (-0,78 од сто го ди шње, про це на 
за 2010), Бу гар ска, Укра ји на, Ру си ја и Бе ло ру си ја. Хр ват ска 
та ко ђе има не га тив ну сто пу при род ног при ра шта ја (0,6 од-
сто) док БиХ и Ма ке до ни ја има ју бла ги по раст. Ми гра ци ја 
рад но спо соб ног ста нов ни штва да ље ума њу је ка ко број ста-
нов ни ка та ко и при род ни при ра штај. Осим ап со лут ног опа-
да ња ста нов ни штва, Ср би ја је по од ли ву мо зго ва на не слав-
ном дру гом ме сту од за че ља (132-го ме сто од 133) пре ма из-
ве шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма о ком пе ти тив но сти за 
2009-2010.37 Го ра од Ср би је са мо је ју жно а ме рич ка Гва ја на. 

35 Ioannis Cholezas and Panos Tsakloglou, The economic impact of immigration in 
Greece: taking stock of the existing evidence, op. cit, стр. 82.

36 Види: CIA The world Factbook, Интернет, https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/geos/ri.html, скинуто: 26/05/2010.

37 The Global Competitiveness Report 20092010, World Economic Forum 2009, 
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Укуп но узев ши све фак то ре кон ку рент но сти ко је оце њу је ова 
ор га ни за ци ја, Ср би ја се на ла зи на 93. ме сту од 133 раз ма тра-
не зе мље што је пад од осам ме ста у од но су на 2008. го ди ну. 
Ср би ја не са мо да има не га ти ван при род ни при ра штај, ма-
ло тр жи ште са из ра же ним мо но по ли ма не го и гле да но спрам 
уде ла обра зо ва ног ста нов ни штва има нај ви ши од лив мо зго ва 
у Евро пи. „Ре пу бли ка Ср би ја са сво јих 7.397.651 ста нов ни-
ка (про це на 1. ја ну а ра 2007. ко ја не об у хва та ста нов ни штво 
на Ко со ву и Ме то хи ји) и бру то до ма ћим про из во дом од 29,5 
ми ли јар ди евра (про це на за 2007.) ни је зе мља зна чај ног тр-
жи шта или ве ли ких еко ном ских по тен ци ја ла, по сма тра но 
на свет ском или европ ском ни воу.”38 Иако је у пе ри о ду ја ну-
ар-мај 2010 до шло до по ве ћа ња ин ду стриј ске про из вод ње у 
од но су на исти пе ри од 2009. про сек за по сма тра ни пе ри од у 
2010. и про сек за це лу 2009. ука зу је на бла ги на ста вак па да 
ин ду стриј ске про из вод ње од 0,5%, што је ис по ље но и у па-
ду у ма ју 2010. у од но су на април 2010. од 0,9 од сто.39 Ма ли 
обим ула га ња у на у ку и ис тра жи ва ње, еко ном ска кри за, пад 
ин ду стриј ске про из вод ње и ве ли чи на тр жи шта фак то ри су 
ко ји Ср би ју чи не не а трак тив ном за зна ча јан при лив стра них 
ми гра на та у ско ри јем ро ку. Пад за по сле но сти на 38,1% и по-
раст сто пе не за по сле но сти на 19,2 од сто (Сто па не за по сле но-
сти за 15 - 64 го ди не је 20,1 од сто) у апри лу та ко ђе од вра ћа ју 
по тен ци јал ну ими гра ци ју али де лу ју под сти цај но на да љу 
еми гра ци ју.40 Исто вре ме но сто па не фор мал не за по сле но сти 
(удео љу ди за по сле них „на цр но”) про це њу је се на 19,8 од сто 
што у зби ру са зва нич но за по сле ни ма оста вља укуп но ви ше 
од 40 од сто рад но спо соб ног ста нов ни штва без упо сле ња. 41

Интернет, http://www. weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf, 
скинуто: 01/07/2010, p. 275.

38 „III. Привреда Републике Србије – одрживост заснована на знању”, 
Канцеларија за одрживи развој владе Републике Србије, Интернет, http://
www.odrzivi-razvoj.gov.rs/assets/download/Poglavlje-3-Privreda-Srbije-odrzi-
vost-zasnovana-na-znanju.pdf, скинуто: 01/07/2010, стр. 1

39 Републички завод за статистику, 30-06-2010, Интернет, http://webrzs.stat.
gov.rs/axd/index1.php? SifraVesti=426&Link=, скинуто: 08/07/2010.

40 „Анкета о радној снази”, Републички завод за статистику, Интернет, 
http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php?Sifra=0018&izbor=odel&tab=152, 
скинуто: 08/07/2010.

41 „Статистика: У првих пет месеци ове године индустријска производнја 
порасла 5,4 одсто“, Привредни преглед, Интернет, http://www.pregled.rs/
naslovna_strana.php?vest=68178, скинуто: 02/07/2010.
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Не раз ма тра ју ћи ве ћи ну го ре на ве де них по да та ка Вла-
ди мир Ни ки то вић из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
твр ди да Ср би ја има шан су и по тре бу да по ста не зе мља де-
сти на ци је. Он ука зу је на не по вољ ну ста ро сну струк ту ру 
ста нов ни штва Ср би је и на еко ном ски при ти сак „ко ји рад ни 
кон тин гент тр пи од стра не бр зо ра сту ће по пу ла ци је ста рих”. 
Има ју ћи у ви ду нео др жи вост пен зиј ског си сте ма са сма ње-
њем рад но спо соб ног ста нов ни штва он пред ла же ма сов ну 
ими гра ци ју ка ко би се ре ши ли про бле ми.42 Ова кав при ступ 
и ар гу мен та ци ја од ли ку ју Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за ми-
гра ци је (МОМ) и Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ра да (МОР). 
Струч ња ци обе на пред на ве де не ор га ни за ци је су на се ми на-
ру у Бе о гра ду 19-23 ок то бра 2009. ука зи ва ли на исту про бле-
ма ти ку не оба зи ру ћи се на пи та ња на ко ја ни су има ли од го-
во ре. Ни они ни Ни ки то вић не са гле да ва ју чи ње ни цу да је 
у Ср би ји сто па упо сле но сти тек 38 од сто, да у зе мљи не ма 
по сло ва ко је до ми цил но ста нов ни штво из бе га ва, од ску пља-
ња се кун дар них си ро ви на, по љо при вре де до за нат ског ра-
да. Та ко ђе, не ма ви шка рад них ме ста у ин ду стри ји. Да кле, 
из у зев ста ре ња ста нов ни штва, не ма основ них прет по став-
ки ка кве од ли ку ју раз ви је не зе мље ко је отва ра ју мо гућ ност 
за по сле ња ми гран ти ма а по сто ји ве ли ки број не за по сле них 
или за по сле них у си вој зо ни чи је би за по шља ва ње осла би ло 
еко ном ски при ти сак пен зи ја на рад ни кон тин гент. По ли ти ке 
ра ђа ња ка кве при ме њу ју број не за пад не зе мље пред ста вља ју 
до дат ни сет ме ра за ко је, ка ко и Ни ки то вић при ме ћу је, тре ба 
ви ше вре ме на ка ко би по бољ ша ле ста ро сну струк ту ру. Оно 
што за и ста пред ста вља раз лог за аларм ако не и за па ни ку 
је сте сред ње роч на нео др жи вост по сто је ће ста ро сне струк ту-
ре. У  слу ча ју да не до ђе до про ме не де мо граф ских кре та ња 
у Ср би ји, си ту а ци ја „во ди ко лап су по пу ла ци о но-еко ном ског 
си сте ма”. Ту стран ци не мо гу би ти ре ше ње због не по сто ја ња 
усло ва за њи хо во за по сле ње.

Са ма кре та ња ми гра на та из зе ма ља Тре ћег све та (у 
овом слу ча ју ма хом са Бли ског и Сред њег ис то ка те из Ки не) 
кре ћу се и кре та ће се и кроз Ср би ју. У зе мљу до ла зи тек ма-
њи број ми гра на та. Ве ли ким де лом ра ди се о ста нов ни штву 

42 Владимир Никитовић, Србија као имиграциона земља – очекивана 
будућност?, Становништво, 1/2009, стр. 31-52
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зе ма ља бив ше СФРЈ. Рад ни ми гран ти ко јих је 2007. го ди не 
би ло 6,324 има ју дру га чи ји про фил и ме ђу њи ма пред ња че 
Ки не зи (2,918).43 “Од 1991. до 2004, 1,3 ми ли о на љу ди на пу-
сти ло је те ри то ри ју бив ше Ју го сла ви је и тра жи ло азил у раз-
ви је ним зе мља ма. Осим њих 1993. го ди не око 2,5 ми ли о на је 
би ло ин тер но ра се ље них  на овом про сто ру.”44 Ср би ја, ра чу-
на ју ћи и Цр ну Го ру до 2006, има 2,298,352 исе ље ни ка. За ни-
мљи во је да Свет ска бан ка при ра чу на њу по пу ла ци је узи ма у 
об зир број ста нов ни ка Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је, али да 
у об ра чу ну ми гра ци је узи ма у об зир и по дат ке о ко сов ским 
Ал бан ци ма.45 На Бал ка ну, не ра чу на ју ћи Тур ску, око 720.000 
љу ди иа крат ко роч не пла но ве о од ла ску у ино стран ство док 
све га 120.000 има озбиљ ну на ме ру да то и учи ни. Има ју ћи у 
ви ду ни ски ми гра ци о ни по тен ци јал ре ги о на (из у зев Тур ске) 
и са ма Ср би ја не пред ста вља иза зов ЕУ у сми слу мо гу ћег но-
вог из у зет но број ног та ла са ми гра на та.46

Ка ко је ми гра ци ја већ ви ше де це ни ја јед но од не за о-
би ла зних пи та ња ме ђу на род них од но са, по го то ву у сфе ри 
при вре де, он да и со ци јал не по ли ти ке, људ ских пра ва и бор-
бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, Ср би ја је укљу че на у 
че ти ри ре ги о нал на и ме ђу на род на окви ра ре гу ли са ња ми гра-
ци ја: AENE AS, про грам ЕУ од 2004, Mi gra tion, Asylum, Re fu
ge es Re gi o nal Ini ti a ti ve (MAR RI) од 2003; Бу дим пе штан ски 
про цес са 49 зе ма ља чла ни ца (Bu da pest Pro cess); и Ре ги о нал-
ни са вет за са рад њу ко ји је на сле дио Пакт ста бил но сти (ба ви 
се и од ре ђе ним пи та њи ма ми гра ци ја).47

По тен ци јал не ко ри сти
У са вре ме ној ли те ра ту ри о ми гра ци ја ма кра јем 20. и 

по чет ком 21. ве ка по ја ви ло се но во гле да ње на про блем од-

43 “Migration in Serbia: A Country Profile 2008”, International Organization for 
Migration, 2008, p. 14.

44 Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population Movements: The 
Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, originalni, op, cit., p. 129.

45 Извор: World Bank Data, Интернет, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/ EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK
:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html, скинуто: 28/10/2009.

46 Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population Movements: The 
Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, op. cit, p. 130.

47 Види више у: Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population 
Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, op. cit,.
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ли ва мо зго ва ко је је на сто ја ло да ука же ка ко за пра во то мо-
же има ти ис хо ди ште у ви ше стру ку до бит по зе мљу из ко-
је од ла зе мо зго ви (ви со ко ква ли фи ко ва ни по је дин ци — од 
brain drain-а до brain gain-а). Ту су Mo unt ford (1997), Stark et 
al. (1997, 1998), Stark and Wang (2002), Stark (2004), Be i ne et 
al. (2001, 2003), Doc qu i er and Ra po port (2004). Сту ди је о бро-
ју ви со ко шко ло ва них ми гра на та ука зу ју да је њи хов удео у 
укуп ном бро ју ми гра на та у зе мље ОЕЦД по рас тао 2,5 шу та 
ви ше у од но су на не ква ли фи ко ва не у пе ри о ду 1990-2000.48 
Мо рис Шиф (Ma u ri ce Schiff) об ја вио је 2005. сту ди ју ко јом 
по ри че на ла зе на пред на ве де не ли те ра ту ре, де таљ но ис пи ту-
ју ћи мо де ле за го вор ни ка те о ри ја о ви ше стру ко по зи тив ним 
учин ци ма од ли ва мо зга за зе мљу по ре кла. Шиф ука зу је да 
је за пра во до бит (brain gain) сва ка ко ма ња од ште те учи ње не 
од ли вом мо зго ва. Он под се ћа и на brain wa ste ка да се стра ни 
ви со ко шко ло ва ни и по себ но об у чен ка дар упо шља ва на ни-
же по зи ци је (ле ка ри на ме сто тех ни ча ра и ин тер ни ста нпр, 
или прав ни ци као так си сти). Тврд ње да од лив мо зго ва по ма-
же ве ћем бро ју обра зо ва них за сни ва ју се на при ме ри ма ка да 
од пет шко ло ва них струч ња ка са мо 2 оста ну у др жа ви. Та да 
је по треб но шко ло ва ти ви ше љу ди ка ко би се обез бе дио аде-
ква тан број струч ња ка. Шиф ме ђу тим ука зу је да на тај на чин 
до ла зи до по ве ћа ног тро ше ња на обра зо ва ње уме сто ула га ња 
тих сред ста ва у ства ра ње рад них ме ста и по сред но по ве ћа ње 
стан дар да за по сле них.49 (Да не ка же мо да би сле де ћи ту ло-
ги ку Гва ја на тре ба ло да упи ше ве ћи ну ста нов ни штва на фа-
кул тет ка ко би за др жа ла по тре бан број ви со ко о бра зо ва них у 
зе мљи). Исто вре ме но са ве ћим бро јем сту де на та за ко је не ма 
до вољ но рад них ме ста гу би се њи хо во вре ме и мо гућ ност да 
се за по сле на дру гим сред ње ква ли фи ко ва ним по зи ци ја ма, 
по ве ћа ва пе ри од не за по сле но сти чи ме се ума њу је и при ход 
од по ре за. Ме ђу тим, Шиф за не ма ру је да у зе мља ма у раз во-
ју и не раз ви је ни ма и ма њи број ви со ко о бра зо ва них че сто не 
мо же на ћи по сао али и ка да га на ђе не ма аде кват не усло ве за 
уса вр ша ва ње. Он за не ма ру је push фак то ре. У по гле ду при ма-
ња, те шко је лич ност ко ја се од лу чи да ми гри ра на те ра ти да 

48 Maurice Schiff, “Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated”, op. cit, p. 4.

49 Maurice Schiff, “Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated”, op. cit, p. 17-19.
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че ка ка ко би се зе мља ви ше при вред но раз ви ла и стан дард 
по рас тао.

Кру же ње/цир ку ла ци ја струч ња ка је оно што Шиф али 
и дру ги, пред ла жу као ре ше ње.50 Вла ди мир Гре чић ука зу је 
на ба рем три по зи тив на ефек та ми гра ци је за Ср би ју: 1) до-
зна ке; 2) ства ра ње дру штве них и струч них мре жа; и 3) по-
вра так струч ња ка у зе мљу. Гре чић је ука зао ка ко је ми гра ци ја 
шко ло ва ног и об у че ног ка дра из Ср би је има ла ку му ла тив но 
не га тив не ефек те на ста ње у до ма ћој при вре ди.51 Ка да је си-
ту а ци ја већ не по вољ на, Ср би ји као зе мљи у раз во ју пре о ста је 
да из на ђе ре ше ња за при вла че ње ди ја спо ре и њи хо вог ка пи-
та ла у Ср би ју ка ко би се за у ста вио за ча ра ни круг ко ји оме та 
при вред ни опо ра вак и ка сни је на пре дак зе мље. Цир ку ла ци ја 
струч ња ка убла жи ла би фак тор не мо гућ но сти на пре до ва ња 
и да ље спе ци ја ли за ци је ви со ко шко ло ва них гра ђа на Ср би је. 
Кроз бо ље мо гућ но сти и аде кват на за кон ска ре ше ња за ула-
га ње ди ја спо ре, Ср би ја мо же по вра ти ти ба рем део из гу бље-
ног со ци јал ног ка пи та ла али и про ву ћи ма те ри јал ни ка пи тал 
ство рен у ино стран ству. Ко нач но, уме сто нео сно ва них и не-
ре ал них тврд њи о по тре би Ср би је за ре ком стра них ми гра на-
та, при вла че ње ма њег бро ја ви со ко спе ци ја ли зо ва них мо же, 
као и у слу ча ју раз ви је них зе ма ља, би ти је дан од по кре та ча 
раз во ја при вре де. Но, ка ко би се ово оства ри ло по треб на су 
ула га ња и де лат ност др жа ве ко ја на ди ла зи пу ке ре чи и јав но 
де кла мо ва не а не за по че те по ли ти ке.

За кљу чак
Свет ска фи нан сиј ска и еко ном ска кри за ус по ри ла је 

свет ске ми гра ци о не то ко ве али их ни је за у ста ви ла. Ме ха-
нич ки при лив стра ног ста нов ни штва и пад фер ти ли те та до-
ма ћег ста нов ни штва у раз ви је ним зе мља ма упо ре до са при-
вред ном кри зом ути чу и на по ја ву ет нич ких, кул тур них и 
вер ских ани мо зи те та а у екс трем ним слу ча је ви ма и су ко ба у 
дру штви ма зе ма ља при ма о ца. Раз ви је не зе мље на на ци о нал-
ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу на сто је да што је ви-
ше мо гу ће ре гу ли шу кре та ња ста нов ни штва што по вре ме но 
до во ди и до су ко ба прин ци па су ве ре но сти и сло бо де кре та-
ња љу ди. Исто вре ме но, (нео)ли бе рал не по ли ти ке ре гу ли са ња 

50 Ibid, p. 32.
51 Vladimir Grečić, “The Economic Effects of Expatriates and Migrants on the 

Home Country: The Serbian Case”, Südosteuropa 57, (2009), H. 4, pp. 452-53.
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тр жи шта ра да по го ду ју одр жа ва њу и ши ре њу не фор мал них 
об ли ка ра да, по себ но ме ђу ми гран ти ма ко ји по сле дич но по-
ста ју не ре гу лар ни и из ло же ни ји еко ном ским и со ци јал ним 
при ти сци ма.

По ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те по де ље не су у рас-
пра ви по во дом пи та ња ре гу ла ци је ми гра ци ја а њи хо ви ста-
во ви нај че шће су иде о ло шки обо је ни.

Ср би ја на сто ји да по ста не чла ни ца ЕУ а скла па њем 
спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни са ви ше зе ма ља или са ве за 
зе ма ља по ста је по тен ци јал но атрак тив но тр жи ште за ула га-
ње у про из вод њу што би тре ба ло да по спе ши раз вој зе мље. 
Ипак, еко ном ска кри за ка ко у зе мљи та ко и на свет ском ни-
воу те струк ту ра при вре де и обим тр жи шта ума њу ју обим 
мо гу ћих стра них ула га ња. Ма ло број но ста нов ни штво, ма ла 
ве ли чи на зе мље, не га тив на ста ро сна и не по вољ на обра зов на 
струк ту ра фак то ри су ко ји у си нер ги ји са при вред ним кре-
та њи ма ути чу на раз вој зе мље. Стал ни од лив рад не сна ге и 
ста ре ње ста нов ни штва пре пре ка су еко ном ском али и кул-
тур ном опо рав ку.

Због стаг на ци је при вред ног ра ста у ЕУ, и у раз ви је ним 
зе мља ма, до ла зи до сма ње ња мо гућ но сти за за по сле ње али 
због ду би не кри зе у са мој Ср би ји и ре ги о нал ним зе мља ма 
не пре ста ју основ ни мо ти ви за ими гра ци ју. Те шки еко ном-
ски усло ви, ору жа ни су ко би и по ли тич ка не ста бил ност на 
про сто ру Бли ског ис то ка као и на ста вак по ра ста ста нов ни-
штва у том де лу све та фак то ри су ко ји ути чу на пер ма нент-
ну ми гра ци ју ка зе мља ма Европ ске уни је. Део ових кре та ња 
про ла зи кроз Ср би ју и има пре до ми нант но тран зит ни ка рак-
тер. На ста вак еко ном ске и со ци јал не кри зе у Ср би ји до дат но 
под сти че исе ља ва ње до ма ћег ста нов ни штва што по гор ша ва 
иона ко ло шу де мо граф ску сли ку Ср би је и ду го роч но сла би 
по тен ци јал зе мље за раз вој и ста бил ност. Та кве при вред не 
осо бе но сти не чи не Ср би ју по год ном де сти на ци јом за ма сов-
ни ју ими гра ци ју. Ипак, дру га чи ја по ли ти ка пре ма ди ја спо ри 
али и пре ма ви со ко о бу че ним стра ним ка дро ви ма мо же би ти 
од ве ли ке по мо ћи не са мо за при вред ни на пре дак зе мље.
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Slobodan Jankovic

 CONTEMPORARY MIGRATION TRENDS:  
CONSEQUENCES FOR SERBIA

Sum mary

Hi story of man kind is hi story of mi gra ti ons, due to wars 
and se arch for the bet ter li fe. Along with mi gra tion, dif fe rent 
mec ha nisms of its con trol or ab sen ce of  them cha rac te ri se the 
pro cess. Last cen tury with mas si ve de mo grap hic growth brings 
un pre ce den ted, in num bers, mi grants. Un til 1960`es main ori
gin co un tri es we re in Euro pe and par ti ally Chi na. Se cond half of 
the 20th cen tury re pre sents shift when Euro pean co un tri es along 
with tra di ti o nal new con ti nents (Ame ri ca and Austra lia) bec mes 
pre do mi nantly de sti na tion for mi grants from Afri ca, Asia and so
uth and so utheast Euro pe. For the last 20 years, with pro lon ged 
de in du stri a li sa tion in the most de ve lo ped co un tri es, so me ori gin 
co un tri es as Italy and Spain are be co ming im por tant mi grants 
de sti na ti ons. De mo grap hic, eco no mic and mi gra tion trends are 
pro vo king so cial in sta bi lity and so me ti mes clas hes on ra cial and 
et hnic ba ses. Num ber of mi grants, ha ving in mind low fer ti tlity 
among do mi ci le po pu la tion in Euro pean de sti na tion co un tri es 
opens new de ba tes on im mi gra tion, in te gra tion, cul tu ral di ver
sity and na ti o nal iden tity. Aca de mic cir cles are mostly fa vo u ring 
li be ra li sa tion in this fi eld and the World Tra de Or ga ni sa tion Mo
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de 4 rep pre sents ten dency to ward su pra na ti o nal ma na ge ment of 
the flow of mi grants. Mostly lef tist po li ti cal and aca de mic eli tes 
along with in ter na ti o nal NGO`s are using do u ble stan dards when 
wri ting and re por ting on the clas hes bet we en do mi ci le po pu la
tion and po li ce on the one si de and the mi grant com mu ni ti es on 
the ot her.

Ser bia and the Bal kans, with the ex cep ti on of Gre e ce are 
ori gin co un tri es, with lit tle per spec ti ve to be co me at trac ti ve for 
fo re ign mi grants ha ving in mind the sta te of eco nomy. Aut hor cri
ti cally pre sents so me of the of fe red so lu ti ons ha ving in mind di
sa stro us de mo grap hic trend in Ser bia and in tro du ces ot her con
cepts that bet ter su it for the lo cal si tu a tion.
Key words: Migration, Serbia, Demography, Economy, Migra

tion regulation, EU, OECD
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Бран ко Ра дун*

ОСМАН ЛИ ЈЕ 
ПО ДРУ ГИ ПУТ 
МЕЂУ СР БИ МА

Службени гласник, Службени 
гхласник Републике Српске Бео
град, 2010.

Књи га „Неоосмaнизам“ Да р ка 
Та на ско ви ћа пред ста вља јед ну од 
до са да нај ква ли тет ни јих ана ли за 
по ли тич ког би ћа Ту р ске, и исто
вре ме но об ја шња ва раз ло ге по

врат ка ове не ка да моћ не др жа ве на 
Бал кан

УДК 327(560)(049.3)
„Ми смо ова мо пре ви ше ве ко

ва до шли на ко њи ма. Ако за тре ба 
по но во ће мо до ћи.“

ми ни стар спољ них по сло ва Ту
р ске Да ву то глу 

Из у зет но су рет ки дру штве но 
ан га жо ва ни ин те лек ту ал ци ко ји 
су, и по ред при зна ња ус пе ли да за
др же ин те гри тет у бу р ним про ме
на ма иде о ло ги ја и др жав них гра
ни ца. Те шко је оста ти до сле дан, 
са чу ва ти соп стве ни ин те лек ту ал
ни кре ди би ли тет, не при кло ни ти 
се цен три ма мо ћи или иде о ло
шким мо да ма. Да р ко Та на ско вић, 
наш ис так ну ти ори јен та ли ста и 
ди пло ма та, у све му то ме је ус пео, 
што по твр ђу је и ње го ва но ва књи
га „Нео о сма ни зам“, од не дав но до
ступ на и ши рој јав но сти. Ве ро ват
но због ком би на ци је ин те лек ту
ал не озбиљ но сти и ди пло мат ског 
ис ку ства, Та на ско ви ће ва књи га 
пред ста вља из у зет но ква ли тет ну 
ана ли зу по ли тич ког би ћа Ту р ске.
„МИ НА РЕТИ СУ 
НАШИ БАЈОНЕ ТИ“

Нео сма ни зам је ком би на ци
ја, по не кад и син те за раз ли чи тих 

* Главни уредник сајта “Видовдан”, исто
ричар,  Нови Сад
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Тај „ту р ски“ еле мент ин те гри ше 
или пак успе ва да ми ри и не по
мир љи ве су пар ни ке, као што су 
се ку ла ри сти и све до ми нант ни ји 
исла ми сти. Ка да је пре не ко ли ко 
го ди на до шло до кон флик та два 
по ла ту р ске по ли тич ке мо ћи – 
исла ми зо ва них по ли ти ча ра и се
ку лар них вој них кру го ва – не ки 
ана ли ти ча ри пред ви ђа ли су но ви 
по ли тич ки лом. Ипак, „ту р ско“ 
као осе ћај ду бо ког за јед ни штва 
пре ва зи шло је кон фликт. Ту р ска 
је из тог кон флик та иза шла оја ча
на, са на ме ром да се су рев њи ве 
„фрак ци је“ усме ре у истом нео о
сма ни стич ком ци љу.

„Ту р ски праг ма ти зам“ је још 
јед на осо би на ту р ске по ли ти ке 
ко ју апо стро фи ра Да р ко Та на ско
вић. За хва љу ју ћи тој осо би ни ту
р ски исла ми сти до би ли су по др
шку на За па ду, пре све га у САД у, 
где су пред ста вље ни као мо дер но 
и при хва тљи во ли це исла ма. Они 
су сто га као „по ли тич ки ко рект
ни“ му сли ма ни до би ли и зе ле но 
све тло да свој ути цај ши ре и на 
му сли ма не на За па ду.

Ме ђу тим, то ни ка ко не зна чи 
да је њи хов исла ми зам „пи то ми
ји“ и „то ле рант ни ји“ од не ког дру
гог. На ши се ку лар ни по ли ти ча ри 
про е вроп ске ори јен та ци је че сто 
ни су ни све сни ни воа ре и сла ми
за ци је ту р ског дру штва. Та ко је 
са да шњи пре ми јер Ер до ган 1997. 
го ди не, као гра до на чел ник Ис
тан бу ла, мо рао да на пу сти свој по
ло жај, па чак и да за вр ши у за тво ру 

идеј них стру ја и по ли тич ких док
три на са вре ме не ту р ске др жа ве 
чи је је ве зив но тки во жи ва осман
лиј ска им пе ри јал на тра ди ци ја. И 
мо дер на и ре и сла ми зо ва на Ту р
ска на ла зи се бе у на сле ђу Осман
ске им пе ри је. Пре ма Та на ско ви
ћу нео сма ни зам је ре а фир ма ци ја 
це ло куп ног на сле ђа осман лиј ске 
про шло сти. То је про је кат об но ве 
„ста ре мо ћи“, и као та кав „док три
на ко ју Ту р ска вла да си сте мат ски 
и до след но, а по мно ги ма и на ме
тљи во, спр о во ди“. Исто та ко, он је 
„упо ри ште иден ти те та, осло нац 
ам би ци ја и ра сад ник илу зи ја, лу ка 
осва јач ког ис пло вља ва ња и раз о
ча ра ног са мо за ва ра ва ња…“

Нео сма ни зам је иде о ло шки 
хи брид ко ји у се би са др жи и срод
не и про тив реч не еле мен те – од 
се ку лар ног на ци о на ли зма, на
сле ђе ног од оца мо дер не Ту р ске 
Ке ма ла Ата тур ка, до отво ре ног 
исла ми зма но ви јих ге не ра ци ја. У 
тај иде о ло шки микс мо же се убр
о ји ти и на сто ја ње да се Ту р ци 
по ве жу са њи ма ра сно бли ским 
на ро ди ма сред ње Ази је, те да се 
на свим тим осно ва ма гра ди по
нов на моћ Ту р ске. Аутор за кљу
чу је да је „нео сма ни зам амал гам 
исла ми зма, ту р ки зма и осман ског 
им пе ри ја ли зма“.

Док код исла ми стич ких по
кре та у дру гим зе мља ма до ми ни
ра над на ци о нал ни, па и ан ти др
жав ни дис ку рс, код ту р ске „бра
ће“ из у зет но је јак на ци о на ли зам 
и др жа во твор ни па три о ти зам. 
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јер је јав но ис по ља вао исла ми
стич ке сен ти мен те. Он је, на и ме, 
на јав ном ску пу ре ци то вао сти хо
ве: „Ми на ре ти су на ши ба јо не ти, 
ку по ле су на ши шле мо ви, џа ми је 
на ше ка сар не, а ве р ни ци на ши вој
ни ци. Ова бо жи ја вој ска че ка сво
ју ве ру. Алах је нај ве ћи! Алах је нај
ве ћи!“ И по ред те чи ње ни це на ши 
евр о пеј ци про мо ви шу по вра так 
нео о сман ли ја на Бал кан.

Наш ис так ну ти ори јен та ли ста 
и ис ку сни ди пло ма та Да р ко Та на
ско вић ис ти че ка ко је са За па да 
„на дах ну то“ оку пља ње др жа ва 
ре ги о на „ду го роч но сми шље но 
као ал тер на тив ни про цес ства ра
ња не ка кве ‘бал кан ске уни је’ ко ја 
би мо гла, али и не би мо ра ла да 
се при кљу чи ЕУ. Пи је монт та кве 
‘бал кан ске уни је’ би ла би Ту р ска“
МО ДЕРНИЗАЦИ ЈА И 
ИСЛА МИ ЗА ЦИ ЈА

По у ка ту р ског слу ча ја је да 
не ма успе ха у иде о ло шки по де ље
ном и ти ме из ну тра бло ки ра ном 
дру штву, ка кво је да нас срп ско. 
Не ма ста бил ног раз во ја јед ног 
дру штва ако се оно од ри че сво јих 
ко ре на. При хва та ње тра ди ци је 
као ре ал ног те ме ља, као „нео дво
ји ве са став ни це исто ри је и на ци
о нал ног иден ти те та“, омо гу ћа ва 
ује ди ња ва ње за јед ни це и услов је 
на прет ка.

Сто га ни не чу ди што за раз ли
ку од Ср би је ко јој ЕУ не ма ал тер
на ти ву, „осве шће на“ Ту р ска, не од
у ста ју ћи од евр о ин те гра ци ја (ба

рем на ве р бал ном ни воу), тра га 
и на ла зи од ре ђе не ал тер на тив не 
прав це. Не ка да је и Ту р ска би ла 
евр о по цен трич но ори јен ти са на, 
али се вре ме ном осло бо ди ла евр
о ми та, па сво је па рт не ре тра жи и 
ме ђу се би срод ним на ро ди ма са 
Ис то ка, од че га има ви ше стру ке 
ко ри сти.

Нео о сма ни стич ки исла ми зам 
ја ча ту р ску са мо свест и ам би ци
ју и на спољ но по ли тич ком пла ну, 
где Ан ка ра, кон ста ту је Та на ско
вић, мо же да бу де „по ве ри лац не
чи јих ин те ре са, али не и по слу
шник“. На тој осно ви про бу ђе на 
нео о сман ска ам би ци ја чи ни по
зи ци ју Ту р ске ком пли ко ва ни јом, 
али јој „ди же це ну“, јер се ова зе
мља не за до во ља ва уте шним тап
ша њем по ра ме ну, по пут Ср би је. 
Ка ко по ку ша ва да у „сва кој чо р би 
бу ду ми ро ђи ја“, Ан ка ра по ста је 
„ма кро ре ги о нал на си ла“, ма да ти
ме ри зи ку је да се пре и гра.
ТУ Р СКИ И СРПСКИ 
„КЕТ МА НИ“

Ве о ма зна чај на осо би на ту р
ске по ли ти ке пре ма Та на ско ви ће
вом ми шље њу је сте „кет ман ство“ 
– при ла го дљи вост и при твор но 
при ка зи ва ње „про би тач ног“ ли ка. 
Та ко је мо гу ће да исла ми стич ки 
по ли ти ча ри у уну тра шњој по
ли ти ци де се ку ла ри зу ју ту р ско 
дру штво, а да спо ља по по тре би 
ме ња ју ли ца: да бу ду и ста би лан 
па рт нер САДа и кључ на чла ни ца 
НА ТОа, или, пак, ис кре ни за го
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вор ник евр о ин те гра ци ја. По што 
Ту р ска ни је баш то ли ко моћ на 
др жа ва, она мо ра, ис ти че Та на
ско вић, да ма ски ра сво је пра ве 
те жње и ци ље ве. Но, та ми ми кри
ја кра си ла је Ту р ке и ка да су би ли 
мно го моћ ни ји не го са да.

Је дан од при ме ра „про вид не“ 
по ли ти ке дво стру ких стан дар
да ту р ске по ли ти ке је сте и од нос 
пре ма Ср би ји: док је Ер до ган на 
сав глас осу ђи вао оне ко ји тен
ден ци о зно оп ту жу ју Ту р ску за 
„не по чи ње ни исто риј ски грех“ ге
но ци да, ње гов ми ни стар Да ву то
глу но ви на ри ма ко ји су га пра ти ли 
у Бу гар ску на ја вљи вао је да ће се 
за хва љу ју ћи ту р ском за у зи ма њу 
„Ср би из ви ни ти због уби ја ња Ту
ра ка у Сре бре ни ци“.

Због те ми ми кри је не ки и да ље 
Ту р ску ви де као „ло јал ног са ве
зни ка“ За па да, па чак и као је ди но 
се ку лар но и де мо крат ско му сли
ман ско дру штво. Дру ги ис под те 
„кет ман ске“ по вр ши не уоча ва ју 
про цес ре и сла ми за ци је дру штва, 
те све са мо стал ни ју спољ ну по ли
ти ку ко ја не ка да иза зи ва не р во зу 
у Ва шинг то ну. Но, рет ко ко мо же 
да ка же до ко је ме ре „са мо стал но
сти“ ће ту р ски брод во ди ти нео о
сма ни сти. Ве ћи на ана ли ти ча ра и 
да ље Ту р ску по сма тра у окви ру 
ан гло сак сон ске струк ту ре мо ћи, 
до ду ше као ауто ном ни јег игра ча 
ко ји ће тра жи ти озбиљ ни је уступ
ке на те ре ну.

ЗЕ ТРА II
Слом ко му ни стич ких си сте

ма и рас пад СФРЈ и СССР отво
рио је про стор да се Ту р ска уба
ци и пред ста ви као за штит ник 
му сли ма на. Та ко се Ту р ска већ 
де ве де се тих го ди на про шлог ве
ка ди рект но уме ша ла у рас пад, 
од но сно раз би ја ње СФРЈ, др же ћи 
стра ну му сли ма ни ма. За то Та на
ско вић за кљу чу је да је „та по ли
ти ка објек тив но би ла ан ти срп ска 
без об зи ра на по ку шај да се ње на 
ка рак те ри сти ка при кри је фра за
ма о за ла га њу за окон ча ње ору жа
них су ко ба…“ Сто га не чу ди што 
је та да шњи ту р ски пред сед ник 
пред ла гао и ту р ско бом бар до ва
ње Ср ба.

Да нас Ту р ска исту па на Бал
кан истом ма рш ру том ко ја је де
ве де се тих у ме ди ји ма про мо ви
са на као „зе ле на тран свер за ла“, и 
ко ја об је ди њу је ал бан ске те ри то
ри је, са мо стал но Ко со во, Ра шку 
област (пре и ме но ва ну у ту р ски 
Сан џак) и БиХ. Ту р ци ни не кри
ју да је те мељ њи хо ве по ли ти ке 
на Бал ка ну мак си мал на по др шка 
ин те ре са Ти ра не, При шти не и 
Са ра је ва.

Ка кав од нос пре ма „Бал ка ну“ 
га је нео о сма ни сти нај бо ље илу
стру је бе се да Ах ме та Да ву то глуа, 
ми ни стра спољ них по сло ва и 
стра те га ту р ске екс пан зи је, ко ји је 
у Са ра је ву одр жао „па ра диг ма ти
чан и уз о ран нео сман ски го вор“: 
„Осман ски ве ко ви Бал ка на успе
шна при ча. Са да је тре ба об но ви
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ке дон ски) стра те гиј ски пр стен, 
жи вот но ва жан за Ту р ску“.

Али, да ап сурд бу де ве ћи, упра
во је Ср би ја ши ро ких ру ку по др
жа ла нео о сман ску екс пан зи ју, 
и ти ме обе сми сли ла све ту р ске 
бо ја зни од са ве за Бе о гра да, Ати
не и Со фи је, ко ји би де ло твор но 
мо гао па ри ра ти нео о сман ској 
де ста би ли за ци ји Бал ка на. Мо гу
ће је да Ту р ци ве ру ју да је то не ка 
срп ска вр ста „кет ман ства“ ко је су 
нам оста ви ли у на след ство. Ипак, 
Да р ко Та на ско вић од ба цу је та
кву прет по став ку и при ме ћу је да 
по сто је осно ва ни раз ло зи да ве
ру је мо ка ко је тре нут но, са За па
да „на дах ну то“ оку пља ње др жа ва 
ре ги о на „ду го роч но сми шље но 
као ал тер на тив ни про цес ства ра
ња не ка кве ‘бал кан ске уни је’ ко ја 
би мо гла, али и не би мо ра ла да 
се при кљу чи ЕУ. Пи је монт та кве 
‘бал кан ске уни је’ би ла би на рав
но Ту р ска“. Уме сто да иде мо евр
оп ским пу тем ка За па ду кре ну ли 
смо ту р ском кал др мом ка Ори
јен ту – ка ста ту су ра је у нео о сман
ској уни ји.

 

ти… Има мо ви ше Бо шња ка ко ји 
жи ве у Ту р ској не го у Бо сни!… 
Ту р ска је си гур но уто чи ште, њи
хо ва до мо ви на… Ана до ли ја при
па да ва ма, на ша бра ћо и се стре! 
И ми смо си гур ни да је Са ра је во 
на ше!… Ми ће мо ре ин те гри са
ти Бал кан ски ре ги он… За нас је 
те ри то ри јал ни ин те гри тет Бо
сне и Хе р це го ви не јед на ко ва жан 
као и те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Ту р ске. За Ту р ску је без бед ност 
Са ра је ва ва жна као без бед ност 
и про спе ри тет Ис тан бу ла“ („Пе
чат“, 87, 30.10.2009. стр. 1820).

Уоста лом, по зна то је да је Ан
ка ра је дан од нај а гил ни јих ло
би ста ко сов ске се це си је чи ме се 
ди рект но су прот ста вља ви тал
ним ин те ре си ма Ср би је. Као за
штит ник му сли ма на Бо сне, Ту р
ска фо р си ра уни тар ну БиХ, што 
зна чи да исто вре ме но под сти че 
„гу ше ње“ Ре пу бли ке Срп ске. Ту р
ци ула зе са зна чај ним ам би ци ја ма 
и на под руч је Ра шке у ко јој под
сти чу ује ди ња ва ње и ак ти ви ра ње 
ло кал них му сли ма на чи ји се зах
те ви за ауто но ми јом тек оче ку ју. 
На свим овим по љи ма очи глед но 
је да су ин те ре си Ту р ске и Ср би
је су прот ста вље ни. Та на ско вић 
упо зо ра ва да је то га све сна и Ан
ка ра, ко ја за то сма тра да је по треб
но „осу је ти ти би ло ка кво кре та ње 
ка ус по ста вља њу не ког срп ско
грч когбу гар ског бло ка, јер би 
он пре ма Да ву то глуу, при род но 
до вео до ја ча ња при ти ска на уну
тра шњи (ко сов скоал бан скома
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но по чив шем ака де ми ку Ми ха и лу 
Мар ко ви ћу, ко ји је ве ли ки део 
сво је рад не и жи вот не енер ги је 
(на ро чи то у по зни јим го ди на ма) 
по све тио пи та њу ју жне срп ске 
по кра ји не. 

Пред мет ис тра жи вач ког ра да 
у овој књи зи до ти че се пи та ња Ко
со ва и Ме то хи је ко ји се из у ча ва не 
са мо као по ли тич ко, еко ном ско, 
стра те шко и без бед но сно пи та
ње, већ и као пи та ње свих пи та ња 
ве за ног за кул тур но и исто риј ско 
на сле ђе, иден ти тет и жи вот но 
тки во срп ског на ро да.

Књи гу је 2010. го ди не пот пи
са ла из да вач ка ку ћа Пе шић и си-
но ви. 

Ова мо но гра фи ја се про сти
ре на 236 стра ни ца тек ста ћи ри
лич ног пи сма (фонт Ti mes New 
Ro man, про мер сло ва 12, про ред 
1,5). Књи га се са сто ји од не ко ли
ко ко ла жних, де о них це ли на. Она 
по чи ње са Пред го во ром .  Мир ка 
Зу ров ца, есте ти ча ра, (и пре све га) 
чо ве ка не сум њи во до бро упо зна
тог са ко сов скоме то хиј ским про
бле мом (стр. 717). У увод ном де лу 
књи ге обра ћа нам се ака де мик 
Ми ха и ло Мар ко вић са на сло вом: 
Мо гућ но сти ре ше ња про бле ма 
ста ту са Ко со ва и Ме то хи је 
(стр. 2336). Сле ди део Јо ве Мар
ко ви ћа: До си је КиМ – Срп ско 
све до чан ство (стр. 3766), по том 
оде љак Го ра на Бу џа ка: Ве ли ке си-
ле и Ко со во и Ме то хи ја (стр. 67
90), и ко нач но, не што обим ни ји, 
део (гео)по ли ти ко ло га Ми ло ша 

Владан Станковић*
ДО СИ ЈЕ КиМ 
– СРПСКО 
СВЕДОЧАН СТВО

„Пешић и синови“, Београд, 2010
УДК 323.1(=163.41)(497.115(049.3)
Књи га ауто ра Јо ве Мар ко ви

ћа и Го ра на Бу џа ка До си је КиМ 
– Срп ско све до чан ство пред ста
вља сво је вр стан осврт не са мо на 
тра ги чан по ло жа ју срп ског на ро
да и ње го вих све ти ња на под руч ју 
Ко со ва и Ме то хи је, ни ти је са мо 
(гео)по ли тич ко про бле ма ти зо
ва ње си ту а ци је на кон при зна ња 
(ла жне) не за ви сно сти КиМ од 
стра не нај моћ ни јих др жа ва све
та (пред во ђе них САД), већ пред
ста вља и сво је вр стан омаж не дав

* Институт за политичке студије, 
Београд 
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Кне же ви ћа: Срп ске и европ ске 
му ке са Ко со вом – Кли јен ти зам 
у ма скир ној те о ри ји и прак си 
(стр. 91158). На стра ни ца ма 159
203 на ла зе се:  Ци та ти кроз 
исто ри ју Ста ре Ср би је (Ко со ва 
и Ме то хи је). Ко нач но, књи га са
др жи и спе ци јал не при ло ге о жи
во ту и ра ду ака де ми ка Ми ха и ла 
Мар ко ви ћа – за пи се о го во ри ма 
ко ји ма су дру ги све до чи ли о ње
го вом жи вот ном и рад ном пу ту: 
го вор ака де ми ка До бри це Ћо си
ћа, и .  Дра га на Си ме у но ви ћа. На 
са мом кра ју књи ге да ти су из во ди 
из ре цен зи ја чак че ти ри углед
на ре цен зен та: .  Ми ла на Бр да ра 
(стр. 221223), .  Зо ра на Ми ло ше
ви ћа (стр. 224225), Ра до ва на Ка
ла би ћа (стр. 226228), и углед ног 
ди пло ма те Вла ди сла ва Јо ва но ви
ћа (стр. 229236).

Због не до стат ка про сто ра ов
де ће мо из ло жи ти са мо не ке кра
ће освр те на нај ин три гант ни је 
де ло ве књи ге чи ју око сни цу ипак 
чи не одељ ци: Јо ве Мар ко ви ћа, Го
ра на Бу џа ка и Ми ло ша Кне же ви
ћа.

Аутор Јо во Мар ко вић у свом 
де лу књи ге из ла же крат ку исто ри
ју му ка и са пат ни штва кроз ко је је 
про шао срп ски на род у ве зи КиМ, 
те срж и кич ме на ци о нал ног и ду
хов ног би ћа. Мар ко вић по ла зи 
од аме рич ке уни вер за ли стич ке 
док три не вил со ни зма ко ја тра га 
за на чи ни ма да у име мо дер но сти 
по тре древ ност: Рим је пао ва ља 
до крај чи ти Мо скву. Об у зе тост 

уни вер за ли ста Ру си јом ис по ља
ва ће се у та ла си ма: Тру ма нов за
кон о по тла че ним на ро ди ма Ис
точ ног бло ка, и Ре га но ва бор ба 
Ра то ви ма зве зда про тив им пе ри је 
зла (СССР) све до че о то ме. Мар
ко вић по ла зи од ети мо ло шког од
ре ђе ња Ко со ва и Ме то хи је (пти ца 
кос; и цр кве на зе мља, грк. ме тох), 
пре ла зи на те зу о стал но на се ље
но сти Ср ба на Бал ка ну (ма да не 
из у зи ма и мо дер на ста но ви шта о 
до се ља ва њу сло вен ског пле ме на 
у 7. ве ку). Јо во Мар ко вић по том ја
сно оиви ча ва срп ске зе мље од Це
ти не до Бо ја не, ис ти че пр ве срп
ске, зет ске вла да ре и зет ску ло зу 
Не ма њи ћа ко ја кор ми ло во ди ка 
се ве ро и сто ку осла бе ле Ви зан ти је, 
и чи тав раз ви је ни сред њи век епи
цен тра срп ског иден ти те та ве зу је 
за Ко со во и Ме то хи ју. Ар ба на се 
сме шта у кон текст до се ља ва ња 
кав ка ског пле ме на из Ка ла бри је 
(ју жна Ита ли ја) у Драч као не ку 
вр сту од ма зде Гр ка (Ви зан ти на
ца) за по раз од Ср ба у 1042. го ди
ни. То је ма ли сто чар ски на род 
Ар ба на са ко ји се вре ме ном ста па 
са ло кал ним ста нов ни штвом, па 
их цар Ду шан ин кор по ри ра у ве
ли ко цар ство Ср ба, Гр ка, Бу га ра 
и Ар ба на са. Тра ге ди ја ко сов ског 
бо ја, ко ја по Мар ко ви ћу има оп
ште ци ви ли за циј ски ка рак тер 
су ко ба хри шћан ства и исла ма, 
об и сти њу је се кроз исла ми за ци ју 
ал бан ске по пу ла ци је, њи хо во по
вла шћи ва ње у Ото ман ској им пе
ри ји, те угње та ва ње и про у зро ко
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век обе ле жа ва ви зан тиј ски и срп
ски пе ри од, ка да срп ска кул ту ра 
упра во на КиМ до жи вља ва сво је 
европ ске до ма ша је. Тур ско до ба 
по чи ње са Ко сов ском бит ком ко ја 
и по Бу џа ку има европ ска и свет
ска обе леж ја од бра не хри шћан
ског све та од на је зде ислам ског 
фак то ра; та да по чи ње исла ми за
ци ја Ал ба на ца, по том Ср ба, ар ба
ни за ци ја Ср ба и ко нач но ве ли ки 
та ла си ми гра ци ја Ср ба ка се ве ру, 
пре ко Ду на ва и Са ве. У Бал кан
ским ра то ви ма оја ча ни Ср би се 
вра ћа ју у сво ју Све ту зе мљу, али 
већ то ком Пр вог свет ског ра та 
срп ско ста нов ни штво је ста вље но 
на но ве му ке из го на и ис тре бље
ња. У ме ђу рат ном пе ри о ду, Кра ље
ви на СХС чи ни по ку ша је да ин те
гри ше и ал бан ско ста нов ни штво 
на КиМ у струк ту ре но ве др жа ве, 
а Ср би су још увек ве ћи на. То ком 
Дру гог свет ског ра та уби ја ња и 
про те ри ва ња Ср ба до би ја ју ко
ло сал не раз ме ре та ко да се на кон 
Дру гог свет ског ра та ет нич ка 
струк ту ра на КиМ ме ња, а Ср би 
у сво јој зе мљи ко нач но по ста ју 
ма њи на. Ко со во и Ме то хи ја, на
во ди Бу џак, по ста је по кра ји на са 
ста ту сом ква зидр жав но сти, а за
бра њу је се по вра так про те ра них 
Ср ба. По ку ша ји вла сти Ср би је да 
кра јем ХХ ве ка по вра ти су ве ре
ни тет и до сто јан ство Ср би је над 
сво јом по кра ји ном би ће осу је ће
ни НА ТО агре си јом 1999. го ди не. 
За ни мљи во је да на са мом кра
ју свог де ла књи ге Го ран Бу џак, 

ва ње фи зич ког не стан ка Ср ба на 
про сто ри ма КиМ. Ср би се у та ла
си ма се ле, не ки пре ла зе на ислам, 
не ки би ва ју ар ба ни зо ва ни. Ја ча ње 
мла де срп ске др жа ве на кон Бер
лин ског кон гре са озна чи ло је по
вра так Ср ба на про сто ре ју жне 
Ср би је. То иза зи ва При зрен ску 
ли гу, епи цен тар ал бан ске ире ден
те све до да нас. КПЈ се у за ла га њи
ма про тив ве ли ко срп ског хе ге мо
ни зма на по сре дан на чин ста ви ла 
про тив срп ског на ро да. На кон 
Дру гог свет ског ра та за бра њен 
је по вра так Ср ба, КиМ је до би ла 
ауто ном ни ста тус, а број Ср ба се 
убр за но сма њи вао. По чет ком де
ве де се тих њих је би ло све га 10%, а 
те рор је на ста вљан. Срп ска др жа
ва је по че ла да ин тер ве ни ше, али 
су јој про мо те ри свет ског уни вер
за ли зма НА ТО бом бар до ва њем 
ве за ли ру ке. Да нас је Ко со во и 
Ме то хи ја оку пи ра на зо на НА ТО 
пак та ко ји, про тив но од лу ци Са
ве та без бед но сти УН, не се бич но 
ства ра но ву др жа ву на Бал ка ну... 
Ов де Мар ко вић до вр ша ва сво
ју при чу. Она је оста ла отво ре на, 
баш као и про блем ко ји је ис тра
жи вао...

И аутор Го ран Бу џак, у свом 
де лу књи ге ис ти че не ко ли ко 
кључ них пе ри о ди за ци ја по пи
та њу Ко со ва и Ме то хи је. Ту је 
нај пре ан тич ко до ба ко је обе ле
жа ва ју илир скотрач ка пле ме на 
ко ја и пре ма ње му не ма ју ама баш 
ни ка кве ве зе са ка сни је до се ље
ним ал бан ским жи вљем. Сред њи 
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на во ди зна чај про бле ма КиМ у 
про це си ма свет ске ге о по ли тич ке 
пре ком по зи ци је све та. Он на во
ди не ко ли ко ва жних чво ри шних 
ге о по ли тич ких ди мен зи ја ко сов
ско ме то хиј ског про бле ма: су коб 
коп на и мо ра, су коб уни вер за ли
зма и мул ти по ла ри зма, и ко нач но 
су ко бе ивич них ре ли гиј ских кон
цеп ци ја све та. Та ко аутор Го ран 
Бу џак свом де лу књи ге да је из ра
зи ту ге о по ли тич ку ди мен зи ју.

Ко нач но, због про сто ра, ов де 
ће мо по ме ну ти са мо не ке од за
ни мљи вих под на сло ва ко а у то ра и 
(гео)по ли ти ко ло га Ми ло ша Кне
же ви ћа: Ло гос ко сов ске исто ри је, 
На сил ним ал ба ни зо ва њем до Re-
pu bli ca Ko so va, Ал бан ски су коб 
са нор ма ма ме ђу на род ног пра ва, 
Ко сов ске не да ће и европ ска не
до у ми ца, Уч ти во евро ра зла га ње 
Ср би је, Пен та грам ко сов ског 
“ује ди ње ња”, Ви ше вла шће на оте
том про сто ру, Ал ба ни да – ква зи
др жав ни про је кат, НА ТО и да – 
Ко со во као вој на ба за... Већ са ми 
на сло ви до вољ но го во ре за се бе.

На са мом кра ју ва ља на гла си ти 
да књи га ауто ра Јо ве Мар ко ви ћа и 
Го ра на Бу џа ка пред ста вља за ни
мљи во и на да све ин те ре сант но 
ко ла жно шти во о про бле му ко ји 
ти шти срп ски на род, и ко ји ће још 
ду го би ти кључ но пи та ње ње го вог 
на ци о нал ног од ре ђе ња.
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Ду брав ка Ста јић,*
ЗО РАН ВИ ДОЈЕВИЋ: 
ДЕМО КРА ТИЈА 
НА ЗА ЛА СКУ

Ау то ри  тар но  то  та  л и  тар н а 
прет ња, Бе о град, Слу жбе ни гла
сник, Ин сти тут дру штве них на у
ка, Бе о град, 2010, стр. 345.

УДК 321.7(049.3)
Со ци о лог Зо ран Ви до је вић 

већ де це ни ја ма се на ве о ма кри
тич ки на чин ба ви ак ту ел ним 
пи та њи ма све та у ко ме жи ви мо: 
струк ту ром дру штва, де мо кра ти
јом и сло бо дом, про бле ми ма гло
ба ли за ци је и тран зи ци је. Ње го ва 
нај но ви ја књи га Де мо кра ти ја на 

за ла ску об ја вље на у за јед нич ком 
из да њу Слу жбе ног гла сни ка и 
Ин сти ту та дру штве них на у ка, ба
ви се про бле ми ма и су штин ским 
пре пре ка ма оства ре ња де мо кра
ти је у све ту по чет ком 21. ве ка. 
Аутор је из ра зио низ кри тич ких 
ста во ва, сум њи и озбиљ них сум
њи у по гле ду бу дућ но сти де мо
кра ти је као си сте ма и као уве ре ња 
по је дин ца. У не ка да шњој ју го сло
вен ској и са да срп ској со ци о ло ги
ји Зо ран Ви до је вић сте као је углед 
не са мо вр сног ис тра жи ва ча, већ и 
чи тач ке лич но сти, ко ја се до след
но за ла же за ху ма ни стич ке вред
но сти. У цен тру ње го вих ис тра
жи ва ња остао је чо век – из ло жен 
раз ли чи тим си ла ма и сна га ма 
еко но ми је, по ли ти ке, су ко ба ин
те ре са раз ли чи тих дру штве них 
гру па (кла сних, на ци о нал них, 
вер ских). Он не ис тра жу је ано
ним ну ма су, већ чо ве ка и ње го во 
жи вот но окру же ње – че сто си ро
ма шном, кон фликт ном, ис пу ње
ном су ко би ма. Сто га као вред но 
по ла зи ште аутор ис ти че да је бо
ља исти на од слат ке по лу ла жи.

Сту ди ја Де мо кра ти ја на за
ла ску са чи ње на је из Уво да (стр. 
713) и пет по гла вља. Пр во по
гла вље: Ло ги ка па да (стр. 2383); 
дру го: Мо рал, еко но ми ја, и де мо
кра ти ја у све тло сти епо хал них 
иза зо ва (стр. 85147); тре ће: Тран
зи ци ја, де мо кра ти ја и дру штве
на свест (стр. 149185); че твр то: 
Ср би јадра ма оп стан ка (стр. 187
271); пе то: Ка свод ном ми шље њу 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бео
град
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У фи ло зоф ском сми слу, ко ји 
се у са вре ме ним дру штви ма све 
ви ше пре не бре га ва, де мо кра ти ја 
по сто ји у дру штву у ко јем по сто ји 
пре те жно осе ћа ње сре ће, или ко
је је нај ма ње не срећ но. Ви до је вић 
ка же: „Сто га је де мо кра ти ја као 
ум ни, што зна чи и мо рал ни по ре
дак, нео дво ји ва од та ко схва ће не 
сре ће. Ако су љу ди у де мо кра ти
ји ве ћи ном и нај че шће не срећ ни, 
он да она не ма ни ка квог сми сла. 
Ми ни мум мо рал не одр жи во сти 
де мо кра ти је је сте да у јед ном дру
штву не пре о вла ђу је не сре ћа. То 
ме ри ло де мо кра ти је је два да се 
мо же на ћи у да на шњим рас пра
ва ма о њој. (...) Ако се исто вре ме
но не опле ме њу ју и не оства ру ју 
при мар ни ег зи стен ци јал ни ин те
ре си ве ћи не дру шта ва, а они ни су 
са мо ма те ри јал не при ро де, не го 
су и те жње за сло бо дом и са мо
ре а ли за ци јом, и ако су на вла сти 
пре те жно они ко ји по ли тич ке 
по ло жа је и функ ци је ко ри сте за 
лич ну ко рист и бес кру пу ло зно 
вла да ње – он да се де мо кра ти ја ну
жно де ге не ри ше“ (стр. 30). Ви до је
вић ис ти че со ци јал не и ет нич ке 
стан дар де као пред у слов по сто ја
ња де мо кра ти је, јер де мо крат ске 
вред но сти „ни шта не зна че, или 
ма ло зна че, ако су оп ко ље не не то
ле ран ци јом, до ми ни ра њем ауто
ри тар не, а по го то во то та ли тар не 
све сти, бор бом за пре жи вља ва ње 
и не под но шљи вим со ци јал ним 
не јед на ко сти ма“ (стр. 30). Ви до је
вић твр ди да је де мо кра ти ја вред

(стр. 273315). Као пи сац ја сне, 
пре ци зне, кри тич ке ми сли, Ви
до је вић по ве зу је нај ста ри је иде је 
о де мо кра ти ји, грч ких фи ло зо фа 
по себ но Ари сто те ла, по ре де ћи 
про ме не у исто риј ском схва та њу 
де мо кра ти је у раз ли чи тим епо ха
ма, укљу чу ју ћи и са вре ме ни свет. 
Ари сто те ло ва де фи ни ци ја де мо
кра ти је за сни ва се на вла да ви ни 
пра ва. Све дру го во ди по ни же
њу чо ве ка, твр дио је ан тич ки фи
ло зоф. Овај исто риј ски екс курс 
слу жи за по ре ђе ње опа да ња вред
но сти де мо кра ти је – оту да и на
зив по гла вља Ло ги ка па да. Аутор 
ре а ли стич ки уте ме љу је по јам де
мо кра ти је: „Мак си ма ли стич ки 
по јам де мо кра ти је је, да сви од
лу чу ју о све му што се ти че јав ног 
жи во та – ни је одр жив. Али ако се 
не са чу ва оно основ но у пој му де
мо кра ти је – да сви (ко ји ис пу ња
ва ју за ко ни ма про пи са не усло ве, 
при че му су и за ко ни уте ме ље ни 
на прин ци пу прав де и сло бо де) 
мо гу јав но да ис ка зу ју ста во ве и 
пред ло ге у ве зи с оп штим раз во
јем њи хо ве др жа ве, да су ти ста во
ви и пред ло зи, до ве де ни до ни воа 
ре ла тив но оп штег дру штве ног 
до бра, ува жа ва ју у по ли тич кој 
прак си, да сви има ју ствар не мо
гућ но сти да уче ству ју у до но ше њу 
од лу ка ко је се ти чу њи хо вог по ло
жа ја у дру штву и њи хо вих нај ва
жни јих ин те ре са, те да ефек тив но 
кон тро ли шу власт у ње ном ра ду 
– он да је тај по јам пра зан и об ма
њу ју ћи“ (стр. 17).
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ва них ору жа них се це си о ни стич
ких по кре та. Сто га је нео п ход на 
за шти та, устав на и сва ка дру га, не 
са мо ма њи на не го и ве ћи не у јед
ној де мо крат ској др жа ви. Не мо
же се по ћи од то га да ве ћи ни за то 
што је број ни ја са мим тим ни је 
по треб на за шти та“ (ср. 41). овај за
кљу чак за ди ре ду бо ко у су шти ну 
у са мо тки во са вре ме них дру шта
ва, јер иако је књи га на ста ла пре 
зва нич ног пре су ђе на у ко рист 
не за ви сно сти Ко со ва, сви се па ра
ти зми у све ту мо гу на ћи ин спи ра
ци ју упра во у ре тро град ним про
це си ма као што је дез ин те гра ци ја 
уме сто ин те гра ци је. 

Ви до је вић ја сно ис ти че про
бле ме де мо кра ти је: тр жи ште је 
над ја ча ло Ре пу бли ку, што је фи
ло зоф Ли о тар про пра тио зах те
вом за ства ра ње „Ли ге за од бра ну 
Ре пу бли ке“, по том се раз ма тра 
ства ра ње свет ске „кул ту ре ла жи“ 
као нај ве ћег не при ја те ља де мо
кра ти је – она на пер вер ти ран на
чин пре тва ра гра ђа не у ма су (стр. 
44, 80). Ло ги ка па да са др жа на је у 
овим не га тив ним про це си ма, па 
их аутор са раз ло гом на во ди као 
узро ке ко рум пи ра ња де мо кра ти
је, у сми слу дру штве ног уре ђе ња 
и ни воа све сти по је ди на ца и по
ли тич ке кул ту ре. Угро же не вред
но сти де мо кра ти је због ра то ва и 
на си ља очи глед не су и у 21. ве ку, 
до ни воа „кул ту ре на си ља“, што се 
до го ди ло и у бив шим ју го сло вен
ским ре пу бли ка ма по сле ра то ва 
19911995. го ди не.

но сти у це ло куп ном ни зу вред
но сти ко је се оку пља ју око људ ске 
као свог је згра (стр. 36), за ла жу ћи 
се мо жда за чи та о це нео че ки ва
но, за пре вред но ва ње иде је са мо
у пра вља ња и ње го во вра ћа ње на 
исто риј ску сце ну и у прак су. Он 
на гла ша ва – не у пар ти ку лар ном 
об ли ку као што је би ла прак са у 
са мо у прав ној со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји. Иде ја са о длу чи ва ња 
за по сле них ни је са свим од ба че на 
од стра не те о ри је, већ је по ти сну
та пре о вла ђу ју ћим та ла сом нео
ли бе ра ли зма, сна гом ка пи та ла, 
и у по след ње две го ди не сна гом 
свет ске еко ном ске кри зе ко ја на
ме ће по нов ну уло гу др жа ве ра ди 
спа са ва ња ком па ни ја и рад них  
ме ста. С дру ге стра не, еко ном ска 
де мо кра ти ја је са мо је дан аспект, 
док рав но прав ност и де мо крат
ско пред ста вља ње на ци о нал них 
и вер ских ен ти те та пред ста вља ју 
дру ги би тан аспект де мо крат ског 
уре ђи ва ња дру штва, у про ти ву
реч ним усло ви ма са вре ме ног све
та: „Прин ци пи прак са за шти те 
на ци о нал них, вер ских и дру гих 
ма њи на је сте би тан услов и чи ни
лац са вре ме не де мо кра ти је. Али 
ствар ност ет нич ки, ре ли ги о зно 
и ра сно сло же них др жа ва са вре
ме ног све та по ка зу је у ви ше слу
ча је ва да раз ли чи те ма њи не мо гу 
би ти агре сив не и не то ле рант не 
пре ма ве ћи ни, а не са мо обр ну то, 
да и по ред га ран то ва них пра ва и 
не у гро жно сти те же ру ше њу за
јед нич ке др жа ве пу тем ор га ни зо
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Аутор у дру гом по гла вљу књи
ге раз ма тра од нос мо ра ла, еко но
ми је и по ли ти ке, из но се ћи уве ре
ње да, ако се увек не мо же жи ве ти 
„са дру ги ма“, мо же се жи ве ти „по
ред“ њих (стр. 89). Но, он не до во
ди до кра ја са зна ње да су не са мо 
ор га ни вла сти, већ и ин сти ту ци је 
де мо крат ске кон тро ле пре тво ри
ли у ин стру мен те ре пре си је. Та ко 
да се отва ра пи та ње све сти ин те
лек ту а ла ца. Кри тич ки ин те лек
ту ал ци по сто је, они от кри ва ју ме
ха ни зме ре пре си је на гло бал ном 
пла ну, но Ви до је вић упо зо ра ва да 
њи хо ва по бу на „па да у во ду ако је 
све због су је те“. Ви до је вић на во ди 
ми сао ру ског пи сца Сол же њи ци
на, за ко га „свет ско зло ни је лу ди
ло и глу пост. то је згу сну та, сил на 
енер ги ја са сво јим ја сно из ра же
ним фак то ром деј ства. Про тив 
ње га се мо ра во ди ти ак тив на бор
ба. Зло је ја ко за то што је огро ман 
број људ ских ср ца њи ма за ра жен“ 
(стр. 95). У сту ди ји Зо ра на Ви до
је ви ћа има пе си ми стич ких за кљу
ча ка, али су они ре зул тат ре а ли
стич ког уви да у вла да ви ну зла, па 
и за кљу чак да ако се под фор мом 
де мо кра ти је кри је при вид он да 
су све по бу не и ре во лу ци је уза
луд не, ни је пре те ран већ жи вот но 
исти нит, и пред ста вља „не чуј ни 
ва пај за сми слом“. Као осве до че
ни ху ма ни ста, Ви до је вић је увек 
био про тив де гра да ци је чо ве ка. 
за то су зна чај не ве зе по тро шач ког 
дру штва, де мо кра ти је и на си ља, а 
у ко ји ма со ци о ло шки уви ди пре

ра ста ју у ан тро по ло шку  з а  п и  т а 
ност о су шти ни људ ске при ро де, 
ко ја са да ви ди нај ви шу вред ност 
у по се до ва њу ства ри, стал ном 
тр ком за при ба вља њем и го ми ла
њем ма те ри јал них до ба ра. Он то 
ту ма чи (при кри ве ним) стра хом 
од смр ти. Мо гу ћа су, на рав но, и 
дру га чи ја ту ма че ња – да је тр жи
шна при вре да ато ми зо ва ла дру
штво, на си ље је мак си мал но по ја
ча ло страх чо ве ка од чо ве ка, док је 
не си гур ност за по сле ња ство ри ла 
ат мос фе ру не си гур но сти ши ром 
све та. По се до ва ње ства ри да је по
је дин цу илу зи ју си гур но сти. Да
кле, по тро шња је си му ла крум за 
нео ства ре ну људ ску ба зич ну по
тре бу за си гур но шћу.

Ци ти ра ју ћи низ ауто ра (Адор
но, Хорк хај мер, Ал ва рес и дру ги) 
Ви до је вић до ка зу је да са мо де мо
кра ти ја ни је ап со лут ни услов еко
ном ског раз во ја, да ту не по сто ји 
ис кљу чи ва узроч нопо сле дич на 
ве за. Аутор је кри тич ки оце нио 
тран зи ци ју у бив шим со ци ја ли
стич ким зе мља ма, ис ти чу ћи све 
ве ће не за до вољ ство гра ђа на ових 
зе ма ља укуп ним ста њем у њи ма, 
не са мо ста ње при вре де већ и де
мо кра ти је. при мер Цр не Го ре у 
ко јој 20% нај бо га ти јих гра ђа на 
по се ду је 20 пу та ве ћу имо ви ну од 
20% нај си ро ма шни јих је до каз си
ро ма штва у Евро пи. Пр во бит на 
аку му ла ци ја ка пи та ла оства ру је 
се уме сто до бро би ти и бо га тог 
ка пи та ли зма за све гра ђа не. У том 
тран зи ци о ном про це су на шле су 
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се две нај ве ће зе мље – про стор но 
и по бро ју ста нов ни ка – Ру си ја и 
Ки на – што је Ви до је вић и оце нио 
пре до ча ва ју ћи сло же ност про ти
ву реч но сти њи хо ве по зи ци је, а 
по себ но исто риј ски ис ко рак Ру
си је ка азиј ском ге о стра те шком 
про сто ру.

Че твр то по гла вље сту ди је по
све ће но је Ср би ји, и већ на сло вом 
су ге ри ше ја сну ауто ро ву свест о 
те шком по ло жа ју, јер на слов гла си 
„Дра ме оп стан ка“. Као ис тра жи
вачху ма ни ста, окре нут људ ским 
вред но сти ма, ко је ни су су прот не 
па три о ти зму, Ви до је вић кри тич
ки оце њу је тран зи ци ју у Ср би ји 
као де ин ду стри ја ли за ци ју, пр
во бит ну аку му ла ци ју ка пи та ла, 
али и пре ци зно де фи ни ше игре 
свет ских моћ ни ка, ко је от це пљи
ва њем те о ри је на сто је да де ста би
ли зу ју Бал кан, али и за пла ше ма ле 
зе мље уко ли ко се од у пру но вом 
свет ском по рет ку. Ви до је вић је 
кри тич ки од ре дио сво је ста но ви
ште, али ни је екс трем но ори јен
ти сан, ни пре ма ле вим ни де сним 
сна га ма у исто ри ји. Он ви ди еми
гра ци ју мла дих струч ња ка и ин
те лек ту а ла ца, не моћ де мо кра ти је 
да по др жи раз вој при вре де“ бру то 
до ма ћи про из вод Ср би је да ле ко 
је од до вољ ног да би био еко ном
ска осно ва раз во ја ста бил не и 
одр жи ве де мо кра ти је у њој“ (стр. 
191).

У пе том де лу аутор отва ра пи
та ња бу дућ но сти де мо кра ти је, 
под на сло вом „Ка свод ном би лан

су“ и тај би ланс је ви ше су мо ран 
не го оп ти ми стич ки.

Књи га Зо ра на Ви до је ви ћа Де
мо кра ти ја на за ла ску је хра бра и 
му дра књи га. по сто ји до вољ но по
ли тич ких, прак тич них и те о риј
ских раз ло га, па и ин те лек ту ал на 
ра до зна лост, због ко је је пре по ру
чу јем чи та о ци ма. Ја сно на пи са на, 
она ће би ти бли ска и га ђа ни ма ко
ји ни су со ци о ло шки, или струч
ња ци из обла сти дру штве них на
у ка.

 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме 
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.  Наслов 
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском 
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом) 
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5 
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са 
размаком).      

После ових података следи Сажетак који треба да садржи од 100 до 
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 10, 
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба 
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи, 
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба 
написати Резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор 
би у Резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније 
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно 
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и 
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба 
превести на српски језик.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо. 

Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази 

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог 
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Refer-
ence – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин 
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром 
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

- када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и 
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);

- када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под 
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања, 
број, година излажења и број страница (на пример: Миша 
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових 
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);

- када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив 
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради 
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година 
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и 



придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, 
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, 
стр. 239);

- извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене 
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример: 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  

- архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

- Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном 
реду, са следећим елементима: 

- књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, 
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско 
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);

- зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: 
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у 
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови 
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008);

- чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, 
Милош,  ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);

- литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% 
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на 
пример: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).

- архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу  
ipsbgd@eunet.rs 
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