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Увод:Непорецивапотребаослобођења

У по ли тич ком жи во ту се очи ту је не пре кид но над ме-
та ње за пр вен ство у пред ста вља њу и при сва ја њу вред но сти 
сло бо де. Ве ћи на, ако не и сви ак те ри у по ли тич ким про це си-
ма ле ги ти ми ше се као по бор ни ци уз ви ше ног иде а ла сло бо де. 
Пла штом сло бо дом се ди че и не сло бод ни и сло бод ни. Сло бо-
да ри, тј. ли бе ра ли су на из ве стан на чин за то че ни вред но шћу 
сло бо де. Сло бо да у екс трем ном по тен ци ја лу пој ма, на рав но, 
не ма гра ни це, па се и ме та фо ра мен тал ног и ин те лек ту ал-
ног утамничењаслободом, мо же узе ти ви ше као под сти цај на 
стил ска фи гу ра не го као син таг ма ко ја ре фе ри ше ре а лан са-
др жај. Ипак, и по ред иро ниј ског обр та, у њој је са др жа на бар 
мр ви ца па ра док са од но са сло бо де и не сло бо де.1

Нај те же је, ме ђу тим, ка да је не ја сно ко је за и ста сло-
бо дан а ко по ро бљен, ко осло ба ђа а ко по ро бља ва, про тив 
ко га је по треб но уста ти и са ким се бо ри ти за рад осло бо ђе-

1 Си мон Веј је све сна па ра док са не/сло бо де. Она сло бо ду од ре ђу је ова ко: „Сло-
бо да је нео п ход на хра на људ ске ду ше. У ствар ном зна че њу ри је чи, сло бо да 
се са сто ји у мо гућ но сти из бо ра. Ра ди се, ра зу ми је се, о ствар ној мо гућ но сти. 
У сва ком за јед нич ком жи во ту из бор огра ни ча ва ју пра ви ла ко ја на ме ће оп ћа 
до бро бит.“ Веј Си мон, Слободаитлачење(идругиесеји), по гла вље „Сло бо-
да“, стр. 182, На при јед, За греб, 1979.
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ња? Осло бо ди ти се, на рав но, али од ко га се осло бо ди ти? У 
пост мо дер ним усло ви ма струк тур не, ре кло би се ка пи лар не 
кон фу зи је сло бо де и не сло бо де та ква ста ња и то ко ве са знај не 
не мо ћи је оди ста те шко раз лу чи ти. Ода тле, они ко ји ни у че му 
не на ди ла зе по ни жа ва ју ћи ста тус ро бо ва га је илу зи је да су 
сло бод ни, док они ко ји су мо жда и осво ји ли по не ке сло бо де, 
ми сле да их уоп ште не ма ју. Украт ко и углав ном, као да вла-
да из ве сна дез о ри јен та ци ја ко ју са мо при вид но от кла ња ле по 
сро че на идеологијаљудскихслободаиправа.

Ни ка да, на и ме, не ма то ли ко до вољ но сло бо де да још 
увек не би мо гло би ти бар ма ло сло бод ни је! На по слет ку, ко 
се још не ће сло жи ти са по чет ним ста вом да је сло бо да не по-
ре ци ва људ ска, дру штве на и по ли тич ка вред ност. Сло бо да је, 
за пра во, кри те ри о ло шки и ак си о ло шки ак си ом, под јед на ко у 
дру штву и у по ли ти ци. Она ко ка ко је схва ће на у европ ској 
исто ри ји и тра ди ци ји, као етич ки иде ал и по ли тич ка прак са, 
про ши ри ла се на цео свет. Ши ре ње сло бо де – ин ди ви ду ал но 
и ко лек тив но осло ба ђа ње и еман ци па ци ја – зби ва ло се на ра-
зно ли ке на чи не.

Слобода народа прет по ста вља ла је слободу у народу, 
у мо дер ном до бу сло бо ду ме ђу гра ђа ни ма у дру штву – дру
штвенеслободе и грађанскеслободе.По сле Фран цу ске ре-
во лу ци је сло бо да је по ста ла не из бе жна нор ма по ли тич ког 
жи во та, ви со ко уз диг ну ти иде ал раз во ја, дру штве но сти и за-
јед ни це.

Од по че та ка на зи ра ња ве ли ке, мо жда и не над ма шне 
вред но сти сло бо де би ло је ви дљи во да се сло бо де ин ди ви дуа 
и гру па раз ли ку ју. Ин ди ви ду а ли за ци ја сло бо де у по след ња 
два ве ка ни је вр ше на са мо по је ди нач ним на по ри ма осло бо-
ђе ња угро же них по је ди на ца не го и пу тем нор ма тив не за шти-
те, ин сти ту ци о на ли зо ва њем и про це ду ра ли зо ва њем. Та ко се 
два де сет пр ви век ука зао као вре ме у ко ме ин ди ви ду ал на и 
ко лек тив на пра ва на сло бо ду до се жу ни во не при ко сно ве но-
сти. Нор ма тив но ап со лу ти зо ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них пра ва и сло бо да про из ве ло је, ме ђу тим, мно ге те шко-
ће у по ли тич кој ствар но сти.

Апсолутизовањејезграслободе

Сло бод ни раз ба шка ре ни у сло бо ди че сто за бо ра ве да 
су сло бод ни, док по ро бље ни не пре ста ју да се на да ју осло-
бо ђе њу, има ју ћи пре све га на уму и у же ља ма вред ност оно-
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га што им не до ста је. И јед ни и дру ги сло бо ду има ју у осе-
ћа ји ма и ми сли ма као не што што са др жи уни вер зал ну ва-
жност. Усред сре ђе ност на сло бо ду је слободоумност ко ја се 
као упор на те жња об ли ку је у слободарство. Мо же се ре ћи да 
уче ни, иде о ло шки и по ли тич ки опре де ље ни сло бо да ри су ли
берали, а њи хо ви на зо ри об ли ко ва ни као либерализам.

Ли бе ра ли зам је, за пра во, стал на ин те лек ту ал на и мо-
рал на упу ће ност на по ли тич ко до се за ње и оства ри ва ње лич-
не и оп ште сло бо де у за јед ни ци. Али, ни то као да ни је до-
вољ но јер ли бе ра ли зам, и по ред про кла мо ва не не спу та но сти 
ста но ви шта и спон та ни те та ак ци је, у из ве сној ме ри иде о ло-
шки и по ли тич ки под ле же екс клу зи ви зму и ре дук ци о ни зму. 
О то ме нај ви ше све до че дру га чи ји кор пу си иде ја и иде а ла, 
иде о ло шки и те о риј ски ри ва ли ли бе рал ног кон цеп та. Ли бе-
ра ли зам је у ве ћи ни при ка за ду ха вре ме на, на и ме, не из о став-
но кон тек сту и ран као је дан од нај ва жни јих од са мо не ко ли-
ко нај ши ре рас про стра ње них иде о ло шко/по ли тич ких на зо ра 
мо дер ног до ба. Ли бе рал ни ин стинк ти про пра ће ни су ма њи 
или ви ше убе дљи вим ин те лек ту ал ним ар гу мен та ци ја ма и 
ин тер пре та ци ја ма.

При ме ра има за и ста мно го, за то је по треб но из дво ји-
ти са мо не ке ти пич не. Бри та нац Ен др ју Хеј вуд сма тра да су 
кључ не са вре ме не иде о ло ги је: ли бе ра ли зам, кон зер ва ти ви-
зам, со ци ја ли зам, на ци о на ли зам, анар хи зам, фа ши зам, фе-
ми ни зам, еко ло ги зам и ре ли гиј ски фун да мен та ли зам.2 Вил 
Ки мли ка у нај ва жни је те о ри је и иде о ло ги је убра ја: ути ли-
та ри зам, ли бер та ри ја ни зам, марк си зам, ко му ни та ри зам, те-
о ри ју гра ђан ства, мул ти кул ту ра ли зам и фе ми ни зам.3 Ро берт 
Хај не ман ис ти че са мо три ре ле вант не иде о ло ги је са вре ме ног 
до ба: ли бе ра ли зам, марк си зам и кон зер ва ти ви зам.4

Ли бе ра ли зам је у ве ћи ни кла си фи ка ци ја иде ја и иде а ла, 
те вред но сти са вре ме ног до ба не из о став на иде о ло ги ја и те о-

2 Ви де ти: Хеј вуд Ен др ју, Политичке идеологије, по себ но гла ва „Ли бе ра ли-
зам“, стр. 25-71, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2005.

3 Ки мли ка Вил, Савременаполитичкафилозофија, на ро чи то по гла вља „Ли-
бе рал на јед на кост“, стр. 68-120, и „Ли бер та ри ја ни зам“, стр. 120-189, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2009.

4 Хај не ман Ро берт, Уводуполитичкенауке, део „Тра ди ци ја за пад не ми сли“, 
гла ва „Ли бе ра ли зам“; стр. 61-75, ЦИД, Пог дго ри ца, 2004.
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ри ја, мо рал ни све то на зор и на чин жи во та. Но, чи ње ни цом 
све при сут но сти, ни је ли шен про тив реч но сти и оспо ра ва ња. 

Либерализамидемократизам

Сло бо да је бе зо бал ни по јам а де мо кра ти ја ви ше сми сле-
на те жња. Обе вред но сти, на пр ви по глед, де лу ју јед но став но 
и при ма мљи во. Ја сне осе ћа је вред но сти пра те, ме ђу тим, сло-
же на ин те лек ту ал на до ми шља ња и ком пли ко ва не по ли тич ке 
кон струк ци је. Ма ка ко из гле да ло да јед но став но сти са др жа-
ја не ма шта да се до да или оду зме, у по ли тич кој ствар но сти 
је са свим дру га чи је. Де мо кра ти ја као ста ње и иде ал се, на 
при мер, ис по ља ва у не са гле ди вој ра зно вр сно сти те жњи и де-
ли мич них оства ре ња. Уз Ро бер та Да ла и Ђо ва ни Са то ри ја, 
је дан од за па же них те о ре ти ча ра де мо кра ти је Аренд Лај пхарт 
је уста но вио де мо крат ску по ли мор фи ју, опи сав ши чак че тр-
де се так што исто риј ски за бе ле же них, што ак ту ал но де лу ју-
ћих де мо крат ских мо де ла.5  

Ме ђу нај за мр ше ни јим про бле ми ма је те жња сво ђе ња 
све ко ли ке људ ске прак се, на по ли тич ке и еко ном ске об ли ке 
сло бо де у ли бе ра ли зму. Ли бе ра ли зам је ра зно ли ким прак-
тич ним и те о риј ски, те иде о ло шким и про па ганд ним ва ри ја-
ци ја ма у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка сна жно за по сео по-
ље сло бо де; пр во уну тра нај ра зви је ни јег и нај моћ ни јег де ла 
ка пи та ли стич ког све та, а по ру ше њу европ ског ко му ни зма 
90-их и у пост ко му ни стич ким зе мља ма но вог ка пи та ли зма. 
Ли бе ра ли зам се, за пра во, увио око сто жер ног пој ма као гип-
ка све то на зор на ли ја на око ста ме ног ста бла сло бо де.6

Ви ше стру ки три јумф је згра ли бе ра ли зма, у  „ре тро“ и 
„нео“, readumade и „пост“ фор ма ма,7 оли чен је у те жњи ка ап-
со лу ти зо ва њу и то та ли зо ва њу при мар не енер ги је, тј. ши ре њу 
ли бе рал ног уну тар по ли тич ког и спољ но по ли тич ког (им пе-
ри јал ног и ко ло ни за тор ског) за пад ног ис ку ства, зра ка сто на 
чи тав свет. Иде о ло шка и по ли тич ка екс пан зи ја ли бе ра ли зма 
у ре но ви ра ним нео ли бе рал ним об ли ци ма про пра ће на је те-

5 Лај пхарт Аренд, Моделидемократије.Облицииучинаквладеутридесет
шестземаља,  по гла вље „Три де сет шест де мо кра ти ја, стр. 106-116, Слу жбе-
ни лист СЦГ, Бе о град - ЦИД, По го ри ца, 2003.

6 О то ме: Греј Џон, Либерализам, по гла вља „Ли бе рал на ера“, 43-55, и „Иде ја 
сло бо де“, 79-85, ЦИД, Под го ри ца, 1999.

7 О то ме: Греј Џон, на ве де но де ло, по гла вље „Пост ли бе ра ли зам“, стр. 119-134.
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о ри ја ма либералнедемократије, у ви ду ли бе ра ли зо ва ња као 
(!) де мо кра ти зо ва ња. Та ко се до го ди ло да је са вре ме ни ли бе-
ра ли зам ар ми ран де мо кра ти јом у не раз ли ку ју ћој си но ним-
ској пре на прег ну то сти.

Ма ло ко се од ва жио да па жљи во про ми сли ем пи риј ске 
и те о риј ске не по ду дар но сти из ме ђу де мо кра ти је и ли бе ра ли-
зма и, евен ту ал но, уста но ви од сту па ња пар ла мен тар не де-
мо кра ти је за пад ног ти па од сло бо де, као и ан гло сак сон ског 
ли бе ра ли зма од де мо кра ти зма, тј. де мо кра ти је.8 Шта ви ше, 
уоби ча је ни ли бе рал ни и про де мо крат ски дис курс, под јед-
на ко упу ћу ју на амал гам ску сто пље ност та два фе но ме на, у 
ко јој ли бе ра ли зам мо же би ти са мо де мо крат ски, а са вре ме не 
де мо кра ти је не мо гу оп ста ти из ван ли бе ра ли зма као по ли-
тич ког кон цеп та жи во та.

Са син те тич ког ста но ви шта сро ђе них по ја ва ли бе ра ли-
зма и де мо кра ти зма, тј. де мо кра ти је као да не ма мо гућ но сти 
да ли бе ра ли зам за о би ђе или на пу сти де мо крат ско ста но ви-
ште и иде ју и прак су сло бо де су прот ста ви иде ји и прак си де-
мо кра ти је; или на из глед обр ну то - да се са про де мо крат ског 
ста но ви шта уста но ви да де мо кра ти ја не ги ра сло бо ду, да вла-
да ви ни ве ћи не сло бо да ни је по треб на.9

Обе ем пи риј ске мо гућ но сти су, уоста лом, по твр ђе не у 
про шлом и на по че ци ма ово га ве ка, јер као што ли бе ра ли зам 
ни је је ди ни при зна ти по сед ник пој ма и по ја ве сло бо де, та ко 
исто ни за пад не, углав ном ан гло сак сон ске и аме рич ке те о-
ри је де мо кра ти је не ма ју за у век да та и екс клу зив на вла снич-
ка овла шће ња над ком плек сним де мо крат ским ис ку ством у 
пла не тар ним раз ме ра ма.

8 То је пре свих и ду бље од свих учи нио нај зна чај ни ји европ ски фи ло зоф по-
ли ти ке и пра ва у про шлом ве ку Карл Шмит. Ви де ти: Шмит Карл, Нормаи
одлука.КарлШмитињеговикритичари, на ро чи то део „Ду хов но-по ве сни 
по ло жај да на шњег пар ла мен та ри зма“, по себ но гла ва „Прет ход на на по ме на 
(О су прот но сти ма пар ла мен та ри зма и де мо кра ти је)“, стр. 149-161, и „Де мо-
ка ри ја и пар ла мен та ри зам“, стр. 164-171,  хре сто ма ти ја, при ре дио Сло бо дан 
Са мар џић, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2001.

9 Сум ње у до ме те де мо крат ског устрој ства ис по ља вао је и чу ве ни фи ло зоф 
еко но ми је Јо зеф Шум пе тер. Пре ма Џо ну Пла мен цу, Шум пе тер је ис по ља вао 
из ра зи ти скеп ти ци зам у од но су мо гућ но сти оства ре ња аутен тич не во ље на-
ро да. Ви де ти: Пла ме нац Џон, Демократијаиилузија, део „Ре ви ди ра на де мо-
крат ска те о ри ја“, гла ва „Шум пе те ро ва кон цеп ци ја про из вод ње во ље“, стр. 
132-140, ЦИД, Под го ри ца, 2006.
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Сенилнипрезентизампостпоретка

Ако се пам ти са мо да на шњи дан а не и онај ко ји му 
је прет хо дио, не из бе жно овла да ва за бо рав. Ако је ис так ну то 
као ва жно да бу де упам ће но са мо оно што је днев но те ку ће 
и све оно што се ти че са да шњо сти, про шлост се гу ра у за пе-
ћак, исто ри ја по ти ску је на мар ги ну а „веч но“ са да шњи час 
ус пи ње на ви со ки пи је де стал вр хун ске ва жно сти. На гла ше но 
осадашњавање (или оса вре ме ња ва ње) то ко ва жи во та иза зи-
ва са мо об ма њу ју ће осе ћа је ла ко ће по сто ја ња.

Слич но глу вим љу ди ма ко ји не чу ју сво је ко ра ке па им 
се чи ни да леб де из над тла, та ко и исто и садашњици гу бе 
ре пе ре ва љу шка ју ћи се у ома гље ним од но си ма по ме ша них 
и уки ну тих вре мен ских ди мен зи ја. Ка да са да шњи тре ну так 
не ми нов но про ђе њи ма се при чи ња ва као да је још ту, не пре-
стао и са мо про ду жен. Та ко про шлост ни ка да не на ста је јер 
из о ста је пре та ка ње вре ме на у бес крај но на ста вље ној ово вре-
ме но сти. Из гле да као да про шло сти јед но став но не ма јер је 
об ла же да на шњи дан на стао сва ка ко по сле прет ход ног, не ва-
жно ко јег, исто та ко са да шњег. Ин те лек ту ал ну ар гу мен та ци-
ју по ма ло хе до ни стич ког садашњизма пру жа антиистори
цизам, нај че шће у ли бе рал ним при сту пи ма.10

И у но вом тран зи ци о ном контрапоретку - ко ји се по-
сле не стан ка сва ке Ју го сла ви је ис по љио као ју жно сло вен ски 
постпоредак - та ко ђе се ве ру је у де ло твор ну моћ идејности 
и идеација, али и идеализовања и идеологизовања осло ба ђа-
ња и сло бо де.Ве ли се да је јед на епо ха ко нач но за вр ше на а и 
да је на сту пи ла дру га чи је ће тра ја ње би ти бес ко нач но, да се 
на ла зи мо у на ро чи том вре ме ну по сле тач ке рас ки да у ко ме је 
ча сов ник на ви јен по но во а ска заљ ке по рав на не на ну лу.

При по ве да се још да је то вре ме – „на ше вре ме“ – на-
ста ло по сле не че га што је не по врат но про шло и да је ње го ва 
пре суд на од ред ни ца упра во то иде о ло шки ду бо ко ис кле са но 
„по сле“. На на ив ни упит „по сле че га?“, од го вор гла си: „Ово 
по сле се од но си на све, ово по сле је по сле све га!“

Али, то ко ли ко од луч но то ли ко не ја сно од ре ђе ње да 
је не што за вр ше но за по чи ња њем не чег дру гог, ни по што не 

10 Ви де ти, на при мер: По пер Карл, Бедаисторицизма, Де ре та, Бе о град, 2009.
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за до во ља ва по тре бу од го во ра на по но во ље ни про сти упит - 
че га? Шта је све, из ме ђу оста лог, за кло ње но и за се ње но ети-
ке том пост? Шта се до га ђа као по сле ди ца; по сле че га се зби-
ва мо и из би ва мо; у ка квом „пост по рет ку“ жи ви мо; шта је то 
мно го бо ље после од оно га не ва ља лог пре?11

И у пр вом и дру гом исто риј ском слу ча ју – оном пре и 
оном после - раз ли ко ва ле су се иде је, иде о ло ги је и иде ал-ло-
ги је о ствар но сти, у од но су на си ро вин ску осно ву из ван и ми-
мо пре ра ђи вач ке ин ду стри је ту ма че ња иде ја и иде а ла. Гу сте 
иде о ло шке ма гле, да кле, још увек пре кри ва ју се ћа ње на ста ри 
и сва ко днев но „учи та ва ње“, тј. упам ћи ва ње но вог по рет ка. 
Шта ви ше, све ви ше се ука зу је на се лек тив ну политику се
ћања у за да тим ко ор ди на та ма дру га чи је културепамћења.12

Ни упам ћи ва ње и за бо ра вља ње, по све му су де ћи, ви ше 
ни су спон та ни и јед но став ни, као не кад. Пост мо дер но до ба 
ис ко мли ко ва ло је фор ме ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, со-
ци јал ног и по ли тич ког, те кул тур но-исто риј ског пам ће ња. 
Ни је не за бо рав но баш све што је упам ће но. Би о ло шка осно ва 
не у рон ског пам ће ња пре сло је на је кул тур ним на но си ма. Еги-
пат ска аутор ка Ала и да Осман по за ба ви ла се од но сом раз ли-
чи тих об ли ка и вр ста пам ће ња у са вре ме ном до бу. Та ко је, 
ре ци мо, уста но ви ла да по сто је фа зе и ста ња ин ди ви ду ал ног 
упам ћи ва ња и за бо ра вља ња ко је се од но се на тра у му, пре-
ћут ки ва ње, за бо рав и ту го ва ње.13 Уз то, пре по зна ла је и пет 

11 Шта је све на ста ло и по сле че га? По сле че га и због че га жи ви мо? Зар смо 
уоп ште жи ви са мо за то што би ва мо по сле не че га? На бро ји мо, без стро го 
сре ђе ног ре до сле да, ха о тич но „ис по сти ра не“ фе но ме не: пост ко му ни зам, 
пост со ци ја ли зам, пост са мо у пра вља ње, по ста у то ри та ри зам, пост ти то и зам, 
пост кар де љи зам, по сту то пи зам, пост ми ло ше ви ћев ство, пост ју го сла ви зам 
(пост ју го сло вен ство и пост ју го сла ви ја), пост кон фликт но дру штво, пост хе-
ро и зам, пост ху ма ни зам, пост де мо кра ти ја, пост на ци о на ли зам, по сти сто ри-
ја, пост мо дер на, пост-Евро па... нај зад: постпостизам! У по сти ра њу бит но је 
маг но ве ње за хва та ко јим се, спрет ном од ре ђе њу оно га што се де си ло и, ваљ-
да, про шло, по ту ра пре фикс „по сле“ или „пост“, чи ме се при да је ка рак тер 
те ку ћег тре нут ка. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што не ке од „ми ну лих“ по ја-
ва уоп ште ни су про шле, че му ва ља до да ти и ме ђу соб но пре кла па ње по ја ва 
не јед на ког ин тер ва ла тра ја ња. Та ко, за пра во, на ста је те мељ на по сти стич ка 
збр ка.

12 О дру га чи јим ви зу ра ма про шло сти и раз у ме ва њу вла сти те исто ри је и исто-
ри је дру гих, ви де ти чла нак: Me luc ci Al ber to, „Pam će nje, so li dar nost, iden ti-
tet“, po gla vlje „Pam će nje i pam će nja“, str. 67-73, у збор ни ку Identitetipolitika, 
ured nik Fu rio Ce rut ti, Po li ti ka i klu tu ra – Na klad no is tra ži vač ki za vod, Za greb, 
2006.

13 О то ме: Асман Ала и да, Дугасенкапрошлости.Културасећањаиполитка
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вр ста стра те ги ја по ти ски ва ња ко је до во де до ре ла ти ви зо ва ња 
и за бо ра вља ња, у ко је је убро ји ла: из јед на ча ва ње, еск тер на-
ли за ци ју, бри са ње, ћу та ње и кри во тво ре ње.14

Форсирањерекепамћења

Фор си ра ним упам ћи ва њем у ви ду упор ног и до сад-
ног по на вља ња до муч ног уту вљи ва ња иза бра них „са др жа-
ја“, об но вље но и из но ва че но, ме ђу тим, убр за но за ста ре ва ју. 
Вре ме пре го ре ва, а овре ме ње ни су бјек ти до би ја ју опе ко ти не 
не из ле чи вог ан ти ме мо риј ског сте пе на. Ни шта ви ше ни је до-
вољ но тре нут но да би би ло ап со лут но но во.15

Тре ну так увек из ми че а још увек је не са вла да но ту, за то 
су фу ту ри стич ки осе ћа ји ома гље ни ис па ре њи ма пре зен ти-
зма. Екс перт за кул ту ру гло ба ли за ци је То мас Хи лен Ерик сен 
је про пи тао бе сми сле ност збр за ног вре ме на у пост мо дер ном 
до бу. Про ми шља ју ћи на мно штву при ме ра оно „што је кре-
ну ло на о пач ке“ Ерик сен је из нео низ за па жа ња о вре мен ском 
то ку ко ји ку ља ју ћи из ви ре и уви ре. У вре мен ској сти сци ко ја 
је об у зе ла ужур ба ни за пад ни свет упра во сло бод но и за ро-
бље но вре ме, по ње го вом ми шље њу, по ста ју нај дра го це ни ји 
људ ски ре сурс.16

повести, гла ва „Ка ко се се ћа мо“, стр. 113-145, XX век – Књи жа ра Круг, Бе-
о град, 2011.

14 На ве де но де ло, гла ва „Пет стра те ги ја по ти ски ва ња“, стр. 217-233.
15 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Вре ме и про стор гло ба ли за ци је – си ли ци јум ско 

ар хе чо ве чан ства“, по себ но гла ва „Убр за ње – тр ка хр та и кор ња че“, стр. 217-
220, и „Нео фи ли ја – ап со лу ти зам но вог“, стр. 228-229, чла нак у збор ни ку 
Времеглобализације, ДКСГ, Бе о град, 2003.

16 Скра ће на и по јед но ста вље на „злат на пра ви ла“ о рас по ла га њу вре ме ном на-
ни за на су у Ерик се но вом ра ду овим ре дом: Ка да по сто ји ви шак а не не до-
ста так ин фор ма ци ја, спо соб ност да се са гле да це ли на опа да сра змер но по ве-
ћа њу ко ли чи не ин фор ма ци ја; нај ве ћи ре сурс ко га не ма до вољ но у ин фор ма-
ци о ној при вре ди је сте па жња дру гих; нај ве ћи ре сурс ко га не ма до вољ но за 
ста нов ни ке ин фор ма ци о ног дру штва је су до бри фил те ри; убр за ње укла ња 
ра сто ја ње, про стор и ме сто; бр зи на је за ра зна; бр зи на ства ра за ви сност; ка да 
вре ме сец ка мо на до вољ но ма ле ко ма де, оно пре ста је да по сто ји као тра ја-
ње; оно што мо же да се ура ди бр зо, ва ља ура ди ти бр зо; гу бље ње вре ме на је 
вр ли на ка да не ште ти дру ги ма; по ла га ност се мо ра за шти ти; ка шње ња су 
ка му фли ра ни бла го сло ви; сви из бо ри ис кљу чу ју оно ли ко ко ли ко укљу чу ју; 
ну жно је сме њи ва ти по ла га но и бр зо вре ме; о ве ћи ни ства ри ни је по треб-
но зна ти ни шта. Ви де ти: Ерик сен То мас Хи лан, Тиранијатренутка.Брзои
споровремеуинформациономдруштву, по гла вље „Спо ро вре ме сад!“, стр. 
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По ли тич ка нео фи ли ја, ме ђу тим, че сто иде ру ку под ру-
ку са не до зре лом, ју ве нал ном иде о ло ги јом и по ли ти ком. Но во 
је нај ко ри сни је и нај бо ље јер је тек ро ђе но, па пер спек ти ва ма 
тра ја ња да ле ко на ди ла зи ста ро, на ро чи то ње го во ове ко ве че-
ње у по су ста лим ге рон то крат ским ре жи ми ма. За то је ре фор-
ма то ри ма и ре форм-гња ва то ри ма, али и тран зи ци о ним шок-
те ра пе у ти ма нај у пут ни је осло ни ти се на не ис ку ство мла дих 
а ам би ци о зних љу ди не го на ис ку сне ак те ре ко ји мо гу ла ко 
и бр зо да пре по зна ју њи хо ве скри ве не ин те ре се и крај ње на-
у ме. Ода тле по ти че тран зи ци о но фор си ра ње не ис ку сних нај-
мла ђих ка дро ва, ко је се спу шта до за пре па шћу ју ћих ни воа 
ком про ми ту ју ћег укљу чи ва ња по чет ни ка, ама те ра и ди ле та-
на та у сло же не по ли тич ке про це се. Па да ње ста ро сног ни воа 
уче сни ка у тран зи ци о ној по ли ти ци до нај ни жих гра ни ца по-
ли тич ког пу но лет ства ства ра де ти ња сту и нео збиљ ну ат мос-
фе ру у ко јој су „клин ци“ гур ну ти на по сло ве ко ји да ле ко на-
ди ла зе њи хо ве спо соб но сти, што се не из бе жно од ра жа ва на 
све број ни је по ли тич ке ма ни пу ла ци је и про ма ша је.

О сми шље ним иде о ло шким про јек ти ма по де ти ње ња 
јав не сце не, из ме ђу оста лих, пи ше књи жев ни те о ре ти чар и 
ан тро по лог Ми ло Лом пар: „Зар ак ту ел ни про цес ин фан ти ли-
за ци је јав не све сти не пред ста вља ти то и стич ки ре ци див? Јер, 
пра ви се рез уну тар ге не ра циј ског кон ти ну и те та, спре ча ва 
се при род но пре но ше ње ис ку ства и са зна ња из на ра шта ја 
у на ра штај, да би се укло ни ли они ко ји се опи ру на до ла зе-
ћој иде о ло ги ји... и да би се про мо ви са ли на ра шта ји ко ји не-
про бле ма тич но и без раз ми шља ња при сва ја ју ту иде о ло ги ју. 
Мла дост се по ја вљу је као са мо ра зу мљи ва вред ност, што је 
те мељ ин фан ти ли за ци је јав не све сти, ко ја омо гу ћу је да се 
по ли тич ка бор ба од ви ја на дру ги на чин од по је ди нач ног, ра-
зум ног и ар гу мен то ва ног не сла га ња.“17

Мла ди љу ди су по себ но под ло же ни со ци јал ним и кул-
ту рал ним екс пе ри мен ти ма. Под стре ки ва њем мо бил ног и 
но мад ског, апа трид ског и ази лант ског мен та ли те та укла ња 
се би ло ка ква при вр же ност ме сту по ре кла. Раз би ја се у па-
рам пар чад ро до слов ни и емо тив ни по јам за ви ча ја. Уме сто 
бли ско сти и ин ти ме нај ду бљих иден ти тет ских сло је ва ин-

193-212, Би бли о те ка XX век – Књи жа ра Круг, Бе о град, 2003.
17 Лом пар Ми ло, Моралистичкифрагменти, гла ва „Ти то и зам и се ку лар но све-

штен ство“, стр. 193, Но лит, Бе о град, 2009.
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ди ви ду ал не пси хе, обез на ње ној ин ди ви дуи на ми че се сјај ка-
ста скра ма све при сут не ис то сти, без да љин ске исто ли ко сти 
лу та лач ких фор ми жи во та, ма где на кон ти нен ту и пла не ти. 
Не ма ло јал но сти би ло че му, не ста ла је. Ов де или та мо, све-
јед но, и ту и та мо, све је исто, чак и по сле по ме ра ња и пре се-
ље ња, по крет ња штвом се из истог до ђе на исто.18

Номадскиобразац ту ма ра ла по го ду је има чи ма (има о-
ци ма), уче сни ци ма ста бил них фрак ци ја ка пи та ла ко ји су за-
ин те ре со ва ни за при сва ја ње и ко ри шће ње ре сур са. Сто га је и 
из вр ше на иде о ло шка „аса на ци ја те ре на“, обим ни „зе мља ни 
ра до ви“ и при пре ма пре ме шта ња, се о ба и из го на ста нов ни-
штва из сви клих пре би ва ли шта. Но ве услу жне адре се рад не 
сна ге од ре ђу је цир ку ли шу ћи ка пи тал, тј. те ку ће по тре бе за 
све ма ње пла ће ним упо сле ни ци ма.

Дисциплиновање,нормализовање
ихармонизовање

Ка ко је ле по би ти нор ма лан и хар мо ни чан, у скла ду са 
со бом и са дру ги ма, са сви ме у се би и око се бе! Би ти увек 
при бран и сре ђен, уре дан и ра дан, урав но те жен и спо ко јан, 
зар то ни је нај бо љи из бор, уко ли ко по сто ји сло бо да из бо ра? 
Ово пра ви ло ва жи за по је дин це али и за гру пе љу ди и људ ске 
за јед ни це.

На лог „нор ма ли зо ва ња“ прет по ста вља не при хва тљи ву 
и не из др жљи ву па то ло шку со ци јал ну, еко ном ску и по ли тич-
ку си ту а ци ју. Слич но је и са зах те вом за хар мо ни зо ва њем ко-
ји се за сни ва на ста ву да је не ко дру штво, на ци ја, вер ска гру-
па или др жа ва дис функ ци о нал но и не хар мо нич но. То што 
ва жи за уну тар дру штве не и уну тар др жав не од но се, ва жи и 
за ме ђу на род ни и ме ђу др жав ни план и ти че се ми ра.

Упр кос на ло зи ма сми ри ва ња (ди сци пли но ва ња и па-
ци фи ка ци је), те „нор ма ли зо ва ња“ и „хар мо ни зо ва ња“ ме-
ђу соб них од но са у „ре ги о ну“, ра ни је за ва ђе не и су ко бље не 
ју жно сло вен ске стра не ни су на пу сти ле сво је оде ли те и су-
прот ста вље не ба зич не по зи ци је ко је су оли ча ва ли се па рат ни 

18 Ви де ти: Та ги јеф Пјер-Ан дре, Какоодолетисталнојпокретљивости.Сна
жнадемократијапротивтехнотрговачкемондијализације, по себ но гла ва 
„Гло ба ли за ци ја као ме си јан ска уто пи ја: де мо кра ти зам као по крет ња штво“, 
стр. 65-82, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци 
– Но ви Сад, 2010.
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по ли тич ки обра сци. При ла го ђа ва ју ћи се „но вој ре ал но сти“ 
из ме ни ли су их са мо до не кле. Пр во бит ни ет но на ци о нал ни 
и ма њи на шки се па ра ти зми у ме ђу вре ме ну су уоб ли че ни у 
на ро чи те интегризме, тј. интегрализме сва ке оса мо ста ље не 
ре пу блич ке др жа ве по на о соб. Та ко су се кун дар ни ет но на ци-
о нал ни ин те гра ли зми но во на ста лих упро шће них ју жно сло-
вен ских др жа ва за ме ни ли прет ход ни при мар ни, ин те гра ли-
зам сло же не ју го сло вен ске др жа ве.

С дру ге стра не, до го ди ла се гро теск на ин вер зи ја; они 
ко ји се ни су по ми ри ли са „се па рат ним ин те гра ли змом“ но-
вог ти па, бр зо су ре де фи ни са ни и ин кри ми ни са ни као опа ки 
„се па ра ти сти“. Ето ап сур да: пре жи ве ле и про ре ђе не, не ка да-
шње и са да шње ин те гра ли сте, ели те у одво је ним ју жно сло-
вен ским ре пу бли ка ма ту ма че и оп ту жу ју као но ве „ре ме ти-
о це“ те шко ус по ста вље них ет но на ци о нал них „иди ла“ и из-
два ја че из је два про кли ја лих др жа ви ца.

Хиподометихиперполитике

Ре че но је ко ли ко је у не раз ви је ним и за о ста лим дру-
штви ма, ко је не пре кид но оп хр ва ва ју су ко би из ра сли из фун-
да мен тал них про тив реч но сти, по ли ти ка оно што не пре ста-
но уз не ми ру је и из ну ру је. У дру штви ма раз је де ним уну-
тра шњим и спо ља шњим ан та го ни зми ма по ли ти ка, за пра во, 
збу њу је и дез о ри јен ти ше оном вр стом по губ них учи на ка ко ји 
дру штво и гра ђа не уме да уни зи и за ку је за дно те гоб ног и 
по сра мљу ју ћег жи во та. Уме сто да усме ра ва у на по ри ма пре-
вла да ва ња кри зе и раз во ја рђа ва по ли ти ка до во ди до за сто ја, 
по ја ча ва ју ћи оп шти на за дак и про па да ње. У по ре ме ће ним и 
по сва ђа ним дру штви ма оди о за пре ма по ли ти ци, као нај по-
ква ре ни јој и нај го рој сфе ри дру штве но сти, над ма шу је мо гу-
ће а не по стиг ну то по ве ре ње у по је ди нач не по ли тич ке чи ни-
о це.

Са да шња и не ка да шња ис точ но е вроп ска дру штва у 
тран зи ци ји уве ли ко су по ли ти зо ва на. Она су, за пра во пре-
по ли ти зо ва на, у њи ма вла да ју политичкиобрасциу сва ко вр-
сним об ли ци ма тран зи ци о не иде о ло ги је. Пре ла зак са јед не 
со ци о е ко ном ске фор ма ци је на дру гу у окол но сти ма пост ко-
му ни зма про јек то ван је, по кре нут и из вр шен по ли тич ким 
сред стви ма. Ве ћи на обла сти дру штве ног жи во та би ва ин тен-
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зив но по ли ти зо ва на, по све му су де ћи, до ме ре ко ја до се же и 
на ди ла зи пре по ли ти зо ва не фор ме прет ход ног не ре ал ног, за-
пра во си ци о у то пиј ског по рет ка.19

Оства ре ње све ча но про кла мо ва них иде а ла ко зна ког 
по ре ду „Но вог до ба“ и „Но вог жи во та“, по сле тач ке рас ки да 
са „ста рим“, зах те ва ве ли ку по ли тич ку енер ги ју и ка пи лар ну 
по ли ти за ци ју при ко јој ни шта не оста је по ште ђе но пред од-
лу чу ју ћом по ли тич ком во љом. Чи ни се као да све по ста је по-
ли ти ка и све за до би ја по ли тич ке атри бу те. Као и у прет ход-
ном пе ри о ду кон сти ту ци је дру штва по ли тич ког мо ни зма и 
но ви плу рал ни по ре дак је пре суд но по ли тич ки уте ме љен. Не 
са мо да је ок то бар ска про ме на 2000. го ди не из вр ше на на глим 
пре о кре том не го је и по сле дич но ре фор ми са ње пре суд но по-
др жа ва но ин тен зив ним по ли тич ким де ло ва њем. Не ка да шњи 
јед но пар тиј ски ка рак тер вла сти са мо до не кле је из ме њен 
превишепартизмом ко ји је омо гу ћио на ста нак сво је вр сног 
коалиционогмонизма.20

Границештрчања

И у по ли тич ком плу ра ли зму за да ти су ли ми ти штр-
ча ња. По ста вље не су , на и ме, гра ни це из ме ђу при стој ног и 
увре дљи вог, оно га што се ути ску је у по јам по доб но сти или 
- „ко рект но сти“. Оно што нео ме та но ра ди, функ ци о ни ше за 
над ни цу као део си сте ма, „ко рект но“ је у окви ри ма „по зи-
тив не“ или до зво ље не сло бо де. Јер, сло бо да мо же би ти дво-
знач на, и по зи тив на и не га тив на. Ли бе рал ни фи ло зоф Иса и ја 
Бер лин од ре дио је по зи тив ну сло бо ду овим ре чи ма: „По зи-
тив но зна че ње ре чи ‘сло бо да’ по ти че из же ље по је дин ца да 
бу де свој соп стве ни го спо дар. Же лим да мој жи вот, и мо је 
од лу ке за ви се до ме не, а не од ових или оних спо ља шњих 
си ла. Же лим да бу дем ору ђе сво је, а не ту ђе во ље. Же лим да 
бу дем су бјект; да ме по кре ћу мо ји раз ло зи и све сни ци ље ви, а 
не спо ља шњи узро ци. Же лим да бу дем не ко, а не ни ко; де лат-

19 Ви де ти „из не ве ре ни“ по ли тич ки те ста мент те о ре ти ча ра си сте ма са мо у пра-
вља ња: Кар дељ Едвард, Правциразвојаполитичкогсистемасоцијалистич
когсамоуправљања, Ко му нист, Бе о град, 1977. или, од истог уато ра Слобод
нииудруженирад, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1978.

20 Ви де ти: Кне же вић Ми лош, Подељенамоћ.Огледиизполитикологијепре
вишепартизма, гла ва „Ко а ли ци је у усло ви ма по де ље не мо ћи“, стр. 113-159, 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2006.
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но би ће, ко је од лу чу је а не спро во ди ту ђе од лу ке; же лим да 
усме ра вам сам се бе, а не да на ме не де лу је спо ља шња при ро-
да или дру ги љу ди као да сам ствар, жи во ти ња или роб, као 
да сам не спо со бан да играм суд би ну људ ског би ћа, то јест, да 
сми шљам соп стве не ци ље ве и пла но ве и да их оства ру јем.“21 

Да ли је „ко рек тан чо век“ и сло бо дан чо век у сми слу 
же ља ци ти ра ног фи ло зо фа? Или је већ већ у чи ну по зи ти ви-
ра ња сло бо де са др жа на ње на прак тич на не га ци ја? Ка ко год, 
Бер лин уви ђа и не га тив не аспек те пој ма и до жи вља ја сло бо-
де: „Обич но се ка же да је чо век сло бо дан у оној ме ри у ко јој 
ни ко не оме та ње го ву ак тив ност. По ли тич ка сло бо да у том 
сми слу је сте оно под руч је у ко јем он мо же да де лу је нео ме-
та но од дру гих. Уко ли ко ме дру ги спре ча ва ју да ра дим оно 
што бих ина че мо гао да ра дим, уто ли ко ни сам сло бо дан; а 
ако су то под руч је дру ги љу ди ума њи ли ис под из ве сног ми-
ни му ма, мо гу да ка жем да жи вим под при ну дом, или, да сам 
по ро бљен.“ 22

Слич но Иса ји Бер ли ну и Реј мон Арон пре по зна је ди хо-
том ност сло бо де. По ње го вом ми шље њу сло бо де се де ле на 
ствар не и фор мал не.23  

Аполитичнакоректност„тјунинга“

Ко рект ност је, да бо ме, ин ди ви ду ал но „ева лу и ра на“ 
узор ност и при мер ност, за пра во при ме ре ност по тре ба ма де-
лат но ефи ка сног ме ха ни зма ка пи та ла. Ко рект но је, на рав но, 
би ти рев но сни оп слу жи лац ра зно вр сних, ре ал них и вир ту ел-
них, фрак ци ја ка пи та ла, као и њи хов го спо дар. Ко рект но је, 
да кле, и има ти и не ма ти, са мо уко ли ко са та два опреч на ста-
ту са кон сен зу ал но хар мо ни зо ва на ти пом сво јин ских од но са. 
Је ди но је ја ко не ко рект но и не до зво ље но пре ла зи ти Ру би кон 
не ма ња у прав цу има ња на глим и ре во лу ци он ра ним пу тем. 
До во ђе ње у пи та ње функ ци о ни са ња си сте ма од но са је ре ме-
ће ње и пре ступ; ре волт и по бу на су де лик ти, а ре во лу ци ја 
не ко рект ност у рав ни зло чи на. 

21 Бер лин Иса и ја, Четириогледаослободи, део „Два схва та ња сло бо де“, гла ва 
„По јам ‘по зи тив не сло бо де’“, стр. 215, Но лит, Бе о град, 1992.

22 Бер лин Иса и ја, на ве де но де ло, гла ва „По јам ‘не га тив не сло бо де’“, стр. 204.
23 Ви де ти: Aron Raymond, AnEssayonFreedom, chap ter „For mal fre e doms and 

real fre e doms“, pp. 49-100, Me ri dian Bo oks. The World Pu blis hing Com pany, 
New York and Cle ve land, 1971.
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На су прот бун џиј ском уму, ко рект но је би ти по де шен 
пре ма при ли ка ма, по ду да ра ти се са то ко ви ма и укла па ти у 
ши ри кор по ра циј ски склоп ин те ре са си сте ма. За та кво ста-
ње оп ти мал не адап та ци је, у ме наџ мен ту, тач ни је у со ци јал-
ном ин же ње рин гу је про на ђен при кла дан из раз – тјунинг. 
Као при ли ком тра же ња та ла сних ду жи на при при је му ра дио 
или ТВ про гра ма, та ко исто у од ре ђе њу ефи ка сне со ци јал-
не функ ци је ан га жо ва не ин ди ви дуе ва жи пра ви ло тју нин га, 
или при ла го ђа ва ња људ ског фак то ра сер ви сним, про фит ним 
и спе ку ла тив ним функ ци ја ма ка пи та ла. 

„Ис тју ни ра не“ пер со не део су ме ха ни зма ко ји де лу је на 
ко ри сној тра си цир ку ла ци је и оплод ње ка пи та ла. Ки бер не-
тич ко пра ви ло „злат ног“ по де ша ва ња укло пље но је у функ-
ци о на ли стич ки при ступ ко ји је усво јио нео ли бе ра ли зам. Тју-
нинг је, на рав но, апо ли ти чан про цес, чи ја осно ви ца и (бес)
сми сао ука зу је на тех но ло шки објек ти ви зам и вред но сну не-
у трал ност. То бо же, не ма ви ше кла сич не по ли ти ке а по го то ву 
хи пер по ли ти ке, у пи та њу је са мо не по ли тич ко или тран спо-
ли тич ко хар мо ни зо ва ње ин те ре са пу тем при др жа ва ња про-
пи са них тех нич ких про це ду ра.

При ла го ђа ва ње и про ме не има ју, ме ђу тим, прак тич на 
огра ни че ња. Во лун та ри зам и ар би трер ност у њи хо вој под-
ло зи мо гу да до ве ду до рас тва ра ња иден ти тет ног је згра и 
за ба са ва ња у бе зе мља шки ћор со как нео д ре ђе не и не по зна-
те адре се вла сти тог. У та квим слу ча је ви ма рас па ме ће но сти и 
ре гре си је на по ли и ден ти тет на или без и ден ти тет на ста ња уз 
пла сти фи ко ва ње аморф не ко лек тив не под све сти и не све сти 
мо же да до ве де до за па њу ју ћих ис хо да. Кон вер зи ја иден ти те-
та по чи ње од на ци је и ве ре а за вр ша ва се у нај сту пид ни јим 
де та љи ма сва ко днев ног жи во та. Образацпреобраћања на во-
ди на по год но сти и до би ти из педагодијепреумљења из сво га 
у не што дру го и друк чи је. Гра ди ти фи ка ци ја „пре ла ска“ ну ди 
се у са да шњо сти, за пра во нео д ло жном и „по след њем тре нут-
ку“ при сти за ње у lastminute којe га ран ту је „до бар про вод“ и 
за жи вот но спо кој ство. Пре ко гра нич на по дво је ност се на ми-
ру је са мо о дри ца њем и на ло гом са мо за бо ра ва.

Догмапостидеолошкогдоба

Они из гу бље ни у ма си, ко ји су без иде ја и иде а ла, кре-
ћу се ћор со ка ком, пу тем ко ји је нај ду жи јер ни ку да не во ди. 
Они не зна ју ку да иду, ни ка ко, ни до кле, јер се са мо за до вољ-
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но пре пу шта ју сле пим же ља ма чи ја оправ да ња ни су у сми-
сле ном жи во ту не го у од у стан ку од осми шње но сти. Њи ма 
се, као и они ма ко ји им пре по ру чу ју та кво ста ње та во ре ња, 
чи ни као да у жи во ту уоп ште ни су по треб не иде је, до вољ но 
је са мо ута жа вањ ље на го на и ин стинк та, ми мо би ло ка квог 
сре ђе ног „по гле да на свет“. Ма са је, на и ме, по ста ла роб ка-
ри ки ра ног хе до ни зма у ко ји ма се иде је по ја вљу ју као чи сти 
рас ход, из ли шни тро шак.

До не дав но су вла да ле иде о ло шке дог ме са да пре вла да-
ва дог ма да ви ше не ма ни ка кве иде о ло ги је. Но ви убе ђи ва чи 
до ка зу ју и твр де да оно што они за сту па ју као све то на зор 
ви ше ни је ста ра иде о ло ги ја не го не што дру го на и шло по сле 
сва ке иде о ло ги је, де и де о ло ги зо ва но у про це су, аиде о ло гич-
но у за вр шној мен тал ној струк ту ри. У тран зи ци о ној ствар-
но сти је, ме ђу тим, са свим дру га чи је ста ње од де и де о ло шких 
ин тен ци ја и пла у зи бил ног при ка за ста ња не и де о ло шког при-
ла го ђа ва ња. Не спрем на на од у ми ра ње, жи ла ва иде о ло ги ја је 
са мо по при ми ла но ве за ди ха не об ли ке.

И по ред упа дљи вог хи пер по ли ти зо ва ња пост ко му ни-
стич ких дру шта ва у тран зи ци ји пра тио је из ве сни де по ли ти-
зу ју ћи па ра докс. У ис по ља ва њу по ли тич ког ом ни по тен ци ја-
ла „све по ли ти ке“ тзв, ре форм ских ак те ра из гле да ло је као да 
ве ро до стој не по ли ти ке за пра во и не ма. Кре а то ри по ли тич ке 
тран зи ци је на сто ја ли су на кон цеп ту вред но сне и жи вот не 
са мо ра зу мљи во сти но вог по рет ка ко ји су оцр та ва ли у ско ро 
на ту рал ним об ри си ма.

По ре кло де по ли ти зу ју ћег и де и де о ло ги зу ју ћег дог ма та 
на ла зи се у по зи ти ви стич ком и функ ци о на ли стич ком ста-
ву ко ји опо вр га ва и од ба цу је нор ма ти ви зам, есен ци ја ли зам 
и све оне ви до ве ме та фи зич ке спе ку ла тив но сти ко ји не ма ју 
увер љи ву по твр ду у ства р но сти. Иде о ло ги ја се, при та квом 
кон вер гент ном ста но ви шту, ута па и не ста је у на у ци и тех ни-
ци. Иш че за ва ње иде о ло ги је де ша ва се у чи ње нич ном све ту, 
у сфе ри ин ди ка ци ја и фак ти ци те та ра то си ља ној сва ке нор ма-
тив не же ље, тј. вред но сних су до ва. Оно што оста је је сте пу ки 
по зи ти ви тет ка у зал но утвр дљи вих и до ка за них фа ка та.

Вај на при род ност не ре во лу ци о нар не, тј. ево лу тив не 
по ли тич ке ди на ми ке осли ка на је у ски ци ра ним обра сци ма 
по ли тич ке тех ни ке и тех но ло ги је ко ји су, то бо же, ин ди фе-
рент ни, обес тра шће ни и про це ду рал но објек тив ни и не у-
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трал ни. Та ко са зда на „не у трал ност“ по ли тич ког у усло ви ма 
кон фликт не тран зи ци је, у ства ри, упу ћу је на не у тра ли зо ва-
ње про тив реч но сти и су прот но сти у све ту жи во та. Без об-
зи ра на на сто ја ња не у тра ли зо ва ња спе ци фич но по ли тич ког 
као кон фликт ног, те мељ не дру штве не су прот но сти оста ју 
не пре ва зи ђе не чи ме се пер ма нент на кри за не ума њу је не го 
уве ћа ва.

У нео ли бе рал ном по ли тич ком обра сцу се не ра чу на 
озбиљ но са „ста ром опо зи ци јом“ из ре до ва но мен кла ту ре 
прет ход ног ре жи ма. За то су и про ре ђе ни опо нен ти тран зи ци-
о них ре фор ми, у це ли ни и де ло ви ма, уба че ни у кон це пу тал-
ни оквир пре ста би ли са не нео ли бе рал не хар мо ни је об на вља-
ња ка пи та ли зма и ти ме, на рав но, учи ње ни не шко дљи вим.

Пра во сна жни и ме диј ски про нон си ра ни обрасци по
литичке коректности на во де на ред у по сло ва њу и рад на 
по слу, смер ност и по ви ња ва ње уну тар ин сти ту ци ја про ме-
ње ног по ли тич ког си сте ма. Сва ки ис ко рак из ван про пи са них 
тра са и ко ор ди на та „ко рект но сти“ уну тра шње по ли ти ке но-
вог по рет ка сма тра се по ре ме ћа јем, суб вер зи јом ко ја на сто ји 
на „по врат ку на ста ро“.

Десуверенизовањенејакихдржава

У по рет ци ма ко ји су то ком Хладнограта ску па оли ча-
ва ли Слободнисвет иде о ло шко за го ва ра ње сло бо да и пра ва, 
те њи хов по ли тич ко за сту па ње и прав на за шти та до ве ли су 
до ре ла ти ви зо ва ња дру ге ве ли ке по ја ве и пој ма у жи во ту др-
жа ве и ме ђу на род ним од но си ма. Суверен,сувереностису
веренизам, ко ји су у про шлом ве ку обе ле жа ва ли са мо сво јан 
жи вот на ци о нал них др жа ва на уну тра шњем и ме ђу на род ном 
пла ну, по след њих де це ни ја су ре ла ти ви зо ва ни до ме ре на-
чел ног оспо ра ва ња и угро жа ва ња.24

Су ве ре ност је у очи глед ној кри зи, тач ни је ре че но кри за 
се огле да у уру ша ва њу су ве ре но сти на ци ја и др жа ва на гло-
бал ном пла ну. Ни је ком плек сна кри за са мо огра ни чи ла су ве-
ре ност др жа ва као основ них су бје ка та ме ђу на род ног пра ва 
спо ља шњим де ло ва њем, већ се раз ви ла из ну тра у ње ном по-

24 О ду бо кој кри зи су ве ре ни те та, ви де ти: Фу ку ја ма Френ сис, Грађењедржа
ве.Управљањеисветскипоредаку21.веку, гла ва „Еро зи ја су ве ре ни те та“, 
стр. 109-112, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007.
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ли те ко ном ском би ћу. Ли ми ти ра њу су ве ре но сти у ме ђу на род-
ним еко ном ским, по ли тич ким и вој ним од но си ма од но си ма 
прет хо ди ло је пре о бли ко ва ње и ли ми ти ра ње су ве ре но сти у 
уну тра шњим од но си ма. Нај пре су ин фе ри о ри зо ва не и де су-
ве ре ни зо ва не по ме те не и сла бе др жа ве.25

Не раз у ме ва ју про цес де су ве ре ни зо ва ња др жа ва и на-
ци ја баш сви на исти на чин. Има до ма ћих ауто ра нео ли бе-
рал не ори јен та ци је ко ји по ме ну ти про цес еко ном ског и по-
ли тич ког де су ве ре ни зо ва ња др жа ва на ап сур дан на чин тре-
ти ра ју као за шти ту на ци о нал них ин те ре са. Та ко се, на при-
мер, у збор ни ку Глобализацијаитранзиција (Бе о град, 2001) 
мо гу про чи та ти сле де ћи ре до ви: „Дра стич но ис цр пљи ва ње 
ка па ци те та на ци о нал не др жа ве у еко но ми ји, до ду ше, не мо-
ра под ра зу ме ва ти исто вре ме но и ис цр пљи ва ње на ци о нал них 
по ли ти ка, од но сно из ме шта ње на ци о нал них ин те ре са на ме-
ђу на род ну аре ну. Сна жни при ти сак еко ном ске гло ба ли за ци је 
на на ци о нал ну еко ном ску по ли ти ку са зах те вом за де ре гу ла-
ци ју и при ва ти за ци ју, фор мал но ра ти фи ку је гу би так на ци-
о нал не кон тро ле над еко но ми јом, али се под ле га ње та квом 
при ти ску мо же ква ли фи ко ва ти и као од бра на на ци о нал них 
ин те ре са и на ци о нал ног су ве ре ни те та.“26

Нео би чан на чин од бра не су ве ре ни те та пу тем „под ле га-
ња“ на ци о нал них и др жав них ин те ре са и „гу бит ка на ци о нал-
не кон тро ле над еко но ми јом“, за и ста нео би чан? Очи глед но 
да је је дан ап со лу ти зам за ме њен дру гим, па се уме сто пот пу-
но сло бод ног де ло ва ња др жа ве у спро во ђе њу на ци о нал них и 
др жав них ци ље ва, ушло у раз до бље иде о ло шког оспо ра ва ња 

25  О то ме, оп се жно: Суверенисувереност.Измеђупојма,фикцијеиполитичке
емоције,збор ник, при ре ди ли Пе тар Бо ја нић и Иван Ми лен ко вић, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008. По себ но тек сто ви: Хе нис Вил хелм, „Рас та ка ње пој-
ма су ве ре но сти“, стр. 138-153; Шу Хен ри, „Огра ни че ње су ве ре но сти“, стр. 
273-293; Кра снер Сти вен, „По де ла су ве ре но сти“, стр. 308-341, итд. Та ко ђе: 
Хин сли Френ сис Хе ри, Сувереност, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2001.

26 У на став ку истог тек ста ко а у то ри К. Јо си фи дис и З. Пре ка јац пи шу: „Да ти 
про цес, у ци љу гу бит ка еко ном ске кон тро ле од стра не на ци о нал не по ли тич-
ке за јед ни це, мо же би ти ис пра ћен сна жном на ци о на ли стич ком ре то ри ком и 
иде о ло ги јом, али мо же не же ље но и да ље да не гу је по тен ци јал но де ста би-
ли зу ју ћу ‘де мо крат ску илу зи ју’ ме ђу гра ђа ни ма да је мо гу ћа и на ци о нал на 
по ли ти ка за шти те од де ло ва ња тр жи шта.“, Јо си фи дис Ко ста, Пре ка јац Зо ра, 
„Гло ба ли за ци ја и на ци о нал на еко но ми ја – угро же на су ве ре ност или ко ег зи-
стен ци ја“, стр. 55-56, у збор ни ку Глобализацијаитранзција, Ин сти тут дру-
штве них на у ка - Цен тар за еко ном ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 2001.
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и прак тич ног не ги ра ња са мо свој но сти др жав не по ли ти ке у 
ап со лут ном рас по ла га њу пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на. По-
ре кло кри ти ке и ли ми ти ра ња де ло ва ња др жа ве и огра ни ча-
ва ње др жав них ци ље ва и раз ло га по ме ну тог ти па на ла зи се у 
те о риј ској и ба шти ни нео ли бе ра ли зма.

Опо зи ци ја два кон цеп та по ли ти ке – то тал но сти би ћа 
др жа ве на по љу одр жа ва ња ње не ап со лут не су ве ре но сти – и 
то тал но сти људ ских пра ва и сло бо да у спо ља шњем де ло ва-
њу ли бе рал не и нео ли бе рал не др жа ве, и вој них, по ли тич ких 
и еко ном ских са ве за др жа ва тог ти па, из ро ди ла се у прак су 
ме ша ња, ин тер вен ци о ни зма и нео ко ло ни ја ли зма на раз ме ђу 
ве ко ва.27  

Кла сич ни тип на ци о нал не др жа ве је у ви хо ру гло ба ли-
за ци је до спео у ду бо ку струк тур ну кри зу ко ју ни је мо гао да 
са вла да по сто је ћим и на ди ђе по зна тим сред стви ма. Ре ал на 
кри за на ци о нал не др жа ве на ве ла је и не ке до ма ће ауто ре - 
очи глед но не до вољ но све сне кон крет них исто риј ских окол-
но сти - да по ми сле ка ко је сва ка иде ја о на ци о нал ном ка рак-
те ру фе но ме на др жав но сти већ ствар не по врат не про шло сти. 
У игри ап страк ци ја гло бал них про це са и по ре да ка, и ло кал не 
ди на ми ке ства ра ња и рас тва ра ња гло бал но фраг мен то ва ног 
све та, тим ауто ри ма се учи ни ло да је је ди на пре о ста ла мо-
гућ ност „ци ви ли зо ва ња“ и успе шног пре жи вља ва ња укла па-
ње у гло бал ну по ли тич ку и тр жи шну ар хи тек ту ру.28

Значењанеолиберализма
Не мо же се оспо ри ти да еко ном ски ви до ви гло ба ли за-

ци је, све та схва ће ног као го ле ми про из вод ни, раз мен ски и 
по тро шни ме ха ни зам, ни чим огра ни че но свет ско тр жи ште, 

27  О са гла сно сти, од но сно кон тра дик ци ји сло бо де у уну тра шњем и спо ља-
шњем по рет ку, и деј ство ва њу др жа ва на ме ђу на род ној сце ни, раз ми шља-
ло се још у вре ме ну кла сич ног ли бе ра ли зма. Та ко, на при мер, Џон Сту јарт 
Мил пи ше о бри тан ском ко ло ни јал ном упра вља њу са ста но ви шта сло бо де. 
Ви де ти: Џон Сту јарт Мил, Изабраниполитичкисписи.Првисвезак, гла ва 
„О вла да ви ни сло бод не др жа ве над ко ло ни ја ма“, стр. 175-189, Ин фор ма тор – 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 1988.

28 Већ ци ти ра ни ко а у то ри Јо си фи дис и Пре ка јац сма тра ју да: „По сто је ће на ци-
о нал не ин сти ту ци је, ма ка кве би ле у про шло сти, у те ку ћим и бу ду ћим усло-
ви ма мо гу оп ста ти је ди но као де ло ви ве ће ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре, 
ко ја их мо ра за ме ни ти у ци љу очу ва ња до при но са ци ви ли зо ва њу гло бал но 
ин те гри са не ка пи та ли стич ке тр жи шне еко но ми је.“ Јо си фи дис Ко ста, Пре-
ка јац Зо ра, на ве де но де ло, стр. 62.
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не ути чу на су жа ва ње про сто ра на ци о нал ним са мо до вољ-
но сти ма, аутар ки зму и про тек ци о ни зму на еко но мом пла ну. 
Но ви и дру га чи ји су бјек ти ме ђу на род них од но са, пре свих 
ме ђу на род не по ли тич ке и фи нан сиј ске ин сти ту ци је, а он да и 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је за и ста су про ши ри ле и осна-
жи ле по ље сво га де ло ва ња, огра ни ча ва ју ћи при том ап со-
лут ни ка рак тер не за ви сно сти и са мо стал но сти на ци о нал них 
др жа ва.

Пре до че но је, за пра во, на ро чи то сна жно де ло ва ло при 
кра ју де та на та у ат мос фе ри не за вр ше ног хлад ног ра та, а ин-
тен зи ви ра ло се као раз вој на фор ма ци ја свет ског ка пи та ли-
стич ког си сте ма, у пр вим на го ве шта ји ма а по том и у сло му 
ко му ни зма. Су прот но од ди ри го ва не план ске при вре де, са 
ре ду ко ва ним тр жи шним ме ха ни зми ма и ко му ни стич ким 
прин ци пи ма ди стри бу тив не прав де и со ци јал не со ли дар но-
сти, у над ме та њу два си сте ма три јум фо вао је онај нео ли бе-
рал ни у бри тан ској вер зи ји тачеризма и еме рич кој регано
мици.

Већ при пр вим зна ци ма сло ма ко му ни зма по ста ви ло се 
пи та ње на ко ји на чин ће зе мље у ко ји ма је уру ше на ко му-
ни стич ка иде о ло ги ја у по ли ти ци по себ но и на чи ну жи во та 
уоп ште, пре ћи на но ви и дру га чи ји си стем од но са? Реч је, да-
бо ме, о ге не рал ној иде ји што „без бол ни јег“ пре ла ска, то јест 
тран зи ци ји са си стем на си стем, ко ја је сво ја иде о ло шка, по-
ли тич ка и, нај зад, те о риј ска до ка зи ва ња и оправ да ва ња цр-
пе ла углав ном из асор ти ма на ли бе ра ли зма у ње го вом об но-
вље ном и по но вље ном ви ду.

Мо же се ре ћи да са вре ме ни нео ли бе ра ли зам озна ча ва 
два иде ал тип ска ста ња:

1) При мар но ста ње и ди на ми ку по врат ка ли бе рал ним 
вред но сти ма и иде а ли ма у по ли ти ци, при вре ди и 
кул ту ри ко је се до го ди ло 80-их го ди на про шлог ве ка 
у Ве ли кој Бри та ни ји и САД, а он да, као дру штве ни 
мо дел и на чин по ли те ко ном ског де ло ва ња про ши ри-
ло на чи та ву за пад ну хе мис фе ру, и;

2) се кун дар но усва ја ње нео ли бе рал ног дру штве ног мо-
де ла и на чи на по ли те ко ном ског де ло ва ња и по на ша-
ња у зе мља ма ис точ но е вроп ског екс ко му ни зи ма ко је 
су се на шле на тра јек то ри ји тран зи ци је са си сте ма 
на си стем.
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Ис точ но е вроп ске зе мље ко је су тек иза шле из по ли тич-
ког и иде о ло шког мо ни зма, ни су би ле у спо соб не да об но ве 
пу ну ра зно вр сност гра ђан ског све та по сле тач ке исто риј ског 
пре ки да, бу ду ћи да је вре мен ска уда ље ност и струк тур на 
про ме на у за ка шње њу би ла то ли ко оп се жна да на ци о нал на 
ре ста у ра ци ја на ори ги на лан и тра ди ци о на лан на чин јед но-
став но ни је би ла мо гу ћа.

Не мо гућ ност кон се су ал ног ево лу тив ног пре о бли ко ва-
ња би ла је усло вље на уни ште њем по год не друштвне струк-
ту ре, ме мо риј ских фон до ва и ак те ра ко ји би на жи во да јан 
на чин мо гли да при по мог ну по врат ку у ка пи та ли зма у „кућ-
ним окви ри ма“. За то је на по ли тич ки из ну ђе ној и иде о ло-
шки уси ље ној ма три ци тран зи ци ја зе ма ља Ис точ не Евро пе 
са ко му ни зма на ка пи та ли зам уко ло те че на у пу ном ослон цу 
на ан гло сак сон ски и ан гло а ме рич ки по ли те ко ном ски мо дел, 
не а дап ти ран ис точ но е вроп ским не/при ли ка ма. Дру га стра-
на по ме ну те не а дап ти ра но сти од но си ла се на пот пу ни склад 
тран зи ци о них ре фор ми у Ис точ ној Евро пи са евро а ме рич-
ким ин те ре си ма ге о по ли тич ке екс пан зи је и ге о е ко ном ске до-
ми на ци је. Из ну ђе ни и на мет ну ти нео ли бе рал ни мо дел тран-
зи ци је на и шао је и на те о риј ска оспо ра ва ња.29 

Вишеструкиисточноевропскитранзит

У све му, а по го то во у ду бљем раз у ме ва њу пост ко му-
ни стич ке тран зи ци је, би тан је европ ски кон текст де ша ва ња. 
Зе мље Ста рог кон ти нен та на шле су се, за пра во, у дво стру кој 
и пре пле те ној тран зи ци ји: ко му ни стич ки део на Ис то ку об-
рео се у ре тро ак ци ји, пре ла ску из ко му ни зма ка ка пи та ли-
зму, док су „ста ре“ ка пи та ли стич ке зе мље за пад ног де ла кон-
ти нен та ин тен зи ви ра ле фор ми ра ње асо си ја ци је др жа ва под 
на зи вом Европ ска уни ја. Об на вља ње ка пи та ли зма на јед ном 

29 И у срп ској по ли ти ко ло ги ји, со ци о ло ги ји и еко ном ској и прав ној те о ри ји за-
па же ни су кри ти ча ри нео ли бе ра ли зма. Као при мер мо гу да по слу же сле де ће 
књи ге: Ми ло ше вић Зо ран, Куганеолиберализма.Оде економије доиконо
мије, Сло бод на књи га, Бе о град, 2000; Ра ко че вић, Жи во јин, Геополитичко
финансијскилавиринти.Прилогкритицианглосаксонскегеополитике, Са ми здат, 
Бе о град, 2001; Ко ма зец Сло бо дан, Глобалнафинансијскакризаиекономска
кризауСрбији.Узроци,дубинаимогућностипревазилажења, по себ но део 
„Слом со ци јал не по лу ге за по сле но сти и ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма“, 
стр. 44-51, Асте рикс и Обе лиск, Бе о град, 2010.
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и ства ра ње Уни је на дру го ме де лу кон ти нен та обе ле жи ли су 
епо хал не про ме не.

Те ри то ри јал но ар ти ку ли са ње За па да у Евро пи Уни-
је до би ло је фор ме про до ра и ширењанаИсток, бу ду ћи да 
су ре ал со ци ја ли стич ке зе мље ста ре „брат ске за јед ни це“ по-
хр ли ле из су прот ног сме ра у но во „брат ско“ на руч је кон ти-
нен тал ног и гло бал ног хе ге мо на. Тран зи ци ја у тим зе мља ма 
та ко ђе је би ла ви ше стру ка, не са мо као со ци о е ко ном ска ре-
сти ту ци ја ка пи та ли зма на ни жим раз вој ним ни во и ма, не го 
и као ра ди кал на про ме на са ве знич ког и члан ског ам би јен та, 
пре ла зак из јед ног вој но по ли тич ког и еко ном ског „та бо ра“ 
(Вар шав ски уго вор и СЕВ) у НА ТО и ЕУ.

Те две тран зи ци је, ди на мич ни и кон фликт ни пре ла сци 
из јед ног у дру го исто риј ско ста ње, по ро ди ли су ди стинк ци-
ју из ме ђу Ста ре и Но ве Евро пе.30

Иако су раз ли ке по сто ја ле, те жи ло се но вом је дин ству 
у су сре ту до не дав но су прот ста вље них дру штве них фор ма-
ци ја. Исто вре ме но, до шло је ко руп ци је (ква ре ња) уни вер зал-
ног пој ма Евро пе пу тем ре дук ци је ње не про стра не и ра зно-
вр сне по јав но сти на са мо је дан и то на за па ду кон ти нен та 
уре ђе ни део.

У европ ској ме ђу др жав ној прак си бло ков ска по де ље-
ност је очас пре вла да на са мо ра спу шта њем јед ног од два бло-
ка. Зе мље у две европ ске обла сти ви ше ни су би ле раз дво је не 
већ у бли ским ин тер ак тив ним од но си ма. Јед но је иза зва ло 
дру го; дру го се осла ња ло на пр во – пр ви и дру ги свет су сре-
ли су се без ко нач ног су че ље ња у пре лом ном раз до бљу. Ти ме 
што је по ни штен ис точ ни ге о по ли тич ки са вез из гле да ло је 
као да се кон ти нент Евро па нај зад ује ди њу је у це ло сти.

Исто вре ме но са раз ла га њем, тј. рас па дом Ис точ ног бло-
ка пре до во ђе ног Со вјет ским Са ве зом у фа зи Гор ба чо вље ве 
„пе ре строј ке“, тач ни је ре че но „ра строј ке“, те кло је за вр шно 
уоб ли ча ва ње За пад ног бло ка на по бед нич кој осно ви. Оно се, 
до ду ше, од ви ја ло као са мо ра зу мљив про цес у вла сном и из-
ве сно вре ме нео ме та ном из во ђе њу евро а ме рич ког по бед ни ка. 
Ни је би ло ни нај ма њих при ми сли на пар ти ку лар ни ка рак тер 
евро а ме рич ког ин те гра тив ног ге о по ли тич ког за хва та. Би по-

30  О то ме: Кне же вић Ми лош, МоћЗапада,НовастараЕвропаI, по себ но део 
„Но ва Евро па“, стр. 211-274, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005.
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ла ри зам се пре о бра зио у уни по ла ри зам, јер дру ге опо нент ске 
стра не, јед но став но, ни је би ло. Но ва фор му ла мо ћи пред ста-
вља на је као осло ба ђа ње а не као ни ца ње но ве хи је рар хи је, 
дис кри ми на ци је и до ми на ци је. „Сло бо да од“ при ка зи ва на је 
као „сло бо да за“; као осло бо ђе ње а не са мо као ма ње или ви-
ше пре о бли ко ва но по ко ра ва ње.31

Со вјет ски ри вал и про тив ник је, уоста лом, на не ко 
вре ме не стао са гло бал не сце не. У кон фу зном об ли ку јељ-
ци ни стич ког им про ви зо ри ју ма, го ле ми ре сурс ни ре зи ду ум 
раз град ње пре ђа шње др жа ве ука зао се као не у вер љи ви, под-
ре ђе ни а че сто и снис хо дљи ви „парт нер“. (Се ти мо се са мо 
чу ве ног Ан дре ја Ко зир је ва!). Пе ри од ра строј не низ вла сти це 
Ру си је, из о па че не у си ро вин ску ба зу и пљач ка шки Ело дра до, 
за пад ни иде о ло зи ру ске ка та стро фе по здра вља ли су као „до-
каз де мо кра ти за ци је“. Сре ди шња фи гу ра ра су ла дру гог по ла 
гло бал не мо ћи је био Гор ба чо вљев на ста вљач Бо рис Јељ цин 
окру жен „по ро ди цом“, оли гар си ма и тај ку ни ма.32

Мно ги евро а ме ри кан ци оду ше вље ни по мет њом на 
евро и сто ку, сма тра ли су да је Ру си ја у бу дућ но сти осу ђе на на 
је ња ва ју ћи низ Јељ ци но вих „бо љар ских“ ре пли ка, из не дре-
них јед на из дру ге по „ба бу шка прин ци пу“, у све ума ње ни јој 
ве лич ни и све ма њој сна зи. По ја вом и сна же њем Вла ди ми ра 
Пу ти на то се ипак ни је до го ди ло, што се по ка за ло као из у-
зет но зна чај но за ли дер ску суд би ну дво де ле не Евро пе, а мо-
жда и ви ше дел ног, тј. му лит по лар ног све та.33

31 На ин тер пре та тив ном ни воу бри та нац Адам Свифт сма тра да је пра вље ње 
раз ли ке из ме ђу „сло бо де за“ и „сло бо де про тив“ бес пред мет но јер је сва ка 
од њих ујед но и оно дру го што се са мо при вид но чи ни су прот ним и раз ли-
чи тим. Уз то, Свиф до да је три ја дич но од но сно свој ство сло бо де: 1) но си о ца 
или су бјек та сло бо де; 2) огра ни че ње, упли та ње или пре пре ку; 3) циљ или 
свр ху. Ви де ти, де таљ ни је: Свифт Адам, Политичкафилозофија.Водич за
студентеиполитичаре, гла ва „Два пој ма сло бо де“, стр. 67, Клио, Бе о град, 
2008.

32 Су бјек тив ну сли ку „смут ног вре ме на“ дао је упра во Бо рис Јељ цин у сво јим 
ме мо а ри ма Председничкимаратон, БМГ, Бе о град, 2002.

33 Ви де ти: Ђу рић Вин ко, Путинизам.Историја–теорија–пракса, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. Исто та ко: Кне же вић Ми лош, Србијаи
Русија.Савременегеоекономскеигеополитичкедилеме, по гла вља „По гре-
шне про це не Пу ти на“, стр. 251-254, и „Пу ти нов по у чак“, стр. 273-276, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. Та ко ђе: Га јић Алек сан дар, „Пет 
го ди на Пу ти но ве спољ не по ли ти ке“, http://www.nspm.org.yu/ko men ta ri%20
2005/2005/_ga jic_pu tin.
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ВеликаЕвропапреобликовањеЕвроИстока

И за и ста, у пр вим фа за ма ра строј ства, за не ма ре ни и 
пот це ње ни, дру ги и ве ћи део Евро пе у ге о по ли тич кој рас про-
стр то сти евро а зиј ске Ру си је, за ба вио се по слом пре жи вља ва-
ња и са мо о др жа ња. Коб на дез ин те гра ци ја је за у ста вље на на 
ре ла тив но ни жим тач ка ма од про стор ног ни воа и ве ли чи не 
прет ход не, уисти ну џи нов ске фе де ра ци је. По одва ја њу бал-
тич ких, кав ка ских и сред ње а зиј ских ре пу бли ка, те оса мо-
ста ље ња Бе ло ру си је и Укра ји не, ство ре не су Ру ска Фе де ра-
ци ја (РФ), За јед ни ца Не за ви сних Дра жа ва (ЗНД), а по том и 
ши ри вој ни са вез зе ма ља Шан гај ског спо ра зу ма.34

Ге о по ли тич ки ре флекс ру ске сна ге у Евро пи и Ази ји ни-
је де фи ни тив но не стао. Ру си ја, на и ме, ни је „пре ба че на пре ко 
Ура ла“, ни ти је „из гур на из Евро пе“, већ се за др жа ла и кон-
со ли до ва ла на ве ћој по ло ви ни ис точ ног европ ског про сто ра. 
Иако је осна жи ла свој азиј ски ка рак тер, Ру си ја ни је пре ста ла 
да бу де европ ска зе мља, на про тив ис ту и чу ћи уни кат ну дво-
кон ти нен тал ност џин вос ких раз ме ра оја ча ла је свој евро ски 
ка рак тер.35

Ру ска сфе ра ин те ре са ни је не ста ла у, ка ко се по ка за ло, 
при вре ме ном ва ку му мо ћи, са мо је ре де фи ни са на. Об но вље-
ни су об ли ци ге о по ли тич ке атрак ци је, ово га пу та уте ме ље ни 
на при о ри те ти ма пре све га ре сурс не ге о е ко но ми је, наф те, га-
са и ми не рал них си ро ви на, тј. енер гет ске ге о по ли ти ке у ши-
ро ко ом спек тру „ме ка не мо ћи“.

Ти ме што је по сле се ри је ка та стро фал них ге о по ли тич-
ких уда ра ипак оп ста ла и опо ра ви ла се, Ру си ја је ука за ла на 

34 О то ме, ви де ти оп се жно и ин фор ма тив но де ло: Ба бур нин Сер геј, Светимпе
рија.Територијадржавеисветскипоредак, на ро чи то део „Те ри то ри јал ни 
сми сао са вре ме не др жав но сти“, по себ но гла ва „Те ри то ри јал но ре гу ли са ње 
пост со вјет ског про сто ра“, по гла вље „Фак тич ке гра ни це Ру ске Фе де ра ци је“, 
стр. 378-383, и део „Пост со вјет ска ре ин те гра ци ја Ру си је, гла ва „За јед ни ца 
Не за ви сних Др жа ва“, стр. 432-435,  Пре синг, Бе о град, 2009.

35 О то ме на му дар и да ле ко вид на чин пи ше ру ска исто ри ча ра ка На та ли ја На-
ро чиц ка ја. Ви де ти: На ро чиц ка ја На та ли ја, РусијаиТусиусветскојисто
рији, на ро чи то гла ва „Пра во сла вље и ли бе ра ли зам“, стр. 415-426, за тим део 
„Про је кат све та тре ћег ми ле ни ју ма“, по себ но гла ва „Де мо крат ска Ру си ја и 
ре зул та ти узај ма ног де ло ва ња ‘но вог’ и ‘ста рог’ ми шље ња“, стр. 455-474, и 
„‘Све та атлант ска им пе ри ја’ на пра гу тре ћег ми ле ни ју ма. Но ва пре ра спо де-
ла све та“, стр. 496-516, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.
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пра ста ру европ ску ди хо то ми ју. Раз ли ка из ме ђу два европ-
ског де ла из рим ских и ви зан тиј ских вре ме на ни је пре вла-
да на са мо је до би ла дру га чи је исто риј ске фор ме. Уз то, отво-
ре на је мо гућ ност ства ра ња дру гог дво кон ти нен тал ног ти па 
европ ске сим би о зе, сва ка ко дру га чи јег од пре ко мор ског, тј. 
евро а тлант ског ка рак те ра ЕУ.

У јед ном трен ту ку јед ног раз до бља не ким за пад ним 
Евро пља ни ма се учи ни ло као да би Евро па би ла оди ста ве ли-
ка са мо да је уве ћа на за евро а зиј ски ре сурс ни про стор Ру си-
је. Они су про ши ре ну Евро пу схва та ли са мо као си ро вин ско 
на ми ре ње ЕУ на Ис то ку. Та кве иде је, ме ђу тим, ни су не ка на-
ро чи та но вост, по што су и у про шло сти за бе ле же на осва јач ка 
на сто ја ња европ ског „про ши ре ња“ тог ти па. Ис точ ни по хо ди 
за пад но е вро пља на су се ре дов но за вр ша ва ли ка та стро фал но 
по по ход ни ке.36 

Го ле ма Ру си ја је пре ве ли ка за Евро пу Уни је! Са вре ме на 
Ру си ја у раз до бљу пу ти ни зма је, на и ме, на го ве сти ла ства ра-
ње мно го ве ће и ре сурс но по тент ни је ВеликеЕвропе, од за-
пад них гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је пре ма Евро пи Уни је до 
Ха ба ров ска и Ку рил ских остр ва бли зу Ја па на. Го ле ма евро-
а зиј ска екс тен зи ја Ру си је и ње них ко о пе ра на та и са ве зни ка 
са вре ме ну Евро пу Уни је - кри зне еко но ми је, огра ни че них 
ре сур са и за у ста вље ног ши ре ња – ста ви ла је у ис ко ше ну па-
рит ку лар ну пер спек ти ву Аме ри ци са ве знич ке МалеЕвропе, 
сме ште не на за пад ном и цен трал ном де лу европ ског по лу о-
стр ва Ази је.

На пред ре че но је те ку ћи про цес на гло бал ном хо ри-
зон ту ко ји, иако упа дљи во ви дљив, у иде о ло ги зо ва не умо ве 
евро ма на и аме ри ка но ма (пен та гон ског и хо ли вуд ског ти па) 
до спе ва у ра су тим са знај ним зрн ци ма, си пљи во фил три ран 
кроз гу сто си то ве стер ни стич ких пред ра су да. Ре а ли стич ни 
уви ди до спе ва ју са не про дук тив ним за ка шње њем, што евро-
ен ту зи ја сте са си гур но шћу гу ра ка ве ли ким па и шо кант ним 
из не на ђе њи ма у не та ко да ле кој бу дућ но сти.

Не ра за би ра ње про ме не од но са се по себ но од но си на ла-
ко ми сле не об ли ке евро жуд ње и евро ан тлант ске апе ти те зе-

36 Ни је нео п ход но за др жа ти се са мо на Хи тле ро вом по ку ша ју осва ја ња СССР-а, 
до вољ но је под се ти ти се На по ле о но вог осва јач ког кра ха и по ра за на ру ском 
пр сто ру. Ви де ти: Тар ле Е., НаполеонованајезданаРусију, Др жав ни из да вач-
ки за вод Ју го сла ви је, Бе о град, 1945.
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ма ља кан ди да та за члан ство у ЕУ. У та кве зе мље у овом ча су 
спа да и Ср би ја, за хва љу ју ћи не ве ли ком али пре до ми нант но 
ути цај ном де лу по ли тич ког еста бли шмен та. Тај део еста бли-
шмен та са иде о ло шким те шко ћа ма пра ти по ме ра ња гло бал-
них ак це на та ге о е ко ном ских и ге о по ли тич ких мо ћи, не при-
ме ћу ју ћи при том ства ра ње но вих так тич ких и стра те шких 
са ве за, про до ре дру га чи јих ви до ва ути ца ја и пре ра спо де лу 
сна га и ин те ре са. Је дан део по ли тич ке еле и те у Ср би ји не са-
мо да је об у зет не го је, по све му су де ћи, и ома ђи јан по ја вом 
Европ ске уни је на ка пи ја ма Бал ка на.

„МалаЕвропа“увеликојкризи

Те шко је сте ћи свест о ствар но сти сосп тве не ве ли чи не, 
на ро чи то ка да се ми сли усре ди ште но у тра ди ци ји гран ди о-
зно сти и по ма ло его и стич ки, усред сре ђе но на вла си ти кон ти-
нент. Као да дру гог не ма, као да дру гих не ма.

„Ма ла Евро па“ је у ни кад ве ћој кри зи. Нај ма њи кон ти-
нент, до ду ше, још увек ни је у нај ве ћој мо гу ћој кри зи, још не у 
за стра шу ју ћим об ри си ма ко лап са, али су на ста ли по ре ме ћа ји 
са свим до вољ ни про ду бљи ва ње не до у ми ца око европ ске суд-
би не и бу дућ но сти, не до у ми ца за ко је се сма тра ло да су одав-
но пре вла да не. Кри за европ ске еко но ми је иза зва ла је кри зу 
европ ске по ли ти ке, тј. по ли ти ка и до ве ла у пи та ње на из глед 
ја сне и трај не по сту ла те европ ске иде о ло ги је.

И баш за то што је Евро па Уни је на те сту кри зе ме ђу 
при вр же ни ци ма се ин тен зи ви ра ју оче ки ва ња од ње ног ин-
сти ту ци о нал ног сре ди шта. Док јед ни у са вре ме ној гло бал ној 
и европ ској кри зи уоча ва ју по че так ка та стро фал ног кра ја ЕУ, 
дру ги у истим окол но сти ма про на ла зе ан ти кри зну шан су 
пре жи вља ва ња и про спе ри те та. Ови дру ги, на и ме, у те ку ћој 
кри зи Евро пе пре по зна ју не ис црп не мо гућ но сти цен тра ли за-
ци је и кон цен тра ци је мо ћи у сре ди шним ор га ни ма Уни је ко ја 
би, пре но сом и при да ва њем све ве ћих над ле жно сти, по њи-
ма, нај зад тре ба ло да на ли ку је кла сич ној др жа ви.

На укр шта њу пу те ва евро скеп тич ког „ко нач ног кра ја“ 
и евро оп ти ми стич ког „но вог по чет ка ЕУ“ и без зна ко ва упо-
зо ре ња ви дљи ва је круп на иде о ло шка кон тра дик ци ја „ен ди-
зма“ и „по сти зма“ у нео-фор му ли. Она се од но си на су прот-
ност из ме ђу пре вла ђу ју ћег ли бе рал ног мо де ла осло ње ног на 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2012,год.VIIIvol.14 стр.129164

155

ани мо зи тет пре ма ја кој др жа ви и на спе ци фич ни нео ли бе-
рал ни ан ти е та ти зам са др жан у об но вље ном ста но ви шту тзв. 
ми ни мал не др жа ве, са јед не стра не, и по ри ва за што чвр шћу 
асо ци ја тив ну, на ро чи ту фе де рал ну, па чак и нео им пе ри јал но 
по др жа вље ње оно га што је члан ски убро ја но у Бри се лу и око 
Бри се ла.

На тој па рок си стич кој рас кр сни ци хте ња и нех те ња др-
жа ве и не др жа ве чи та ва бај ко ли ка при ча о „пост др жав но-
сти“, „пост на ци о нал но сти“ и „по стим пе ри ја ли зму“ итд. па-
да у му тљаг ем пи риј ског праг ма ти зма ре ал не по ли ти ке чи ји 
се прак ти кан ти, очи глед но, не пла ше да вље ња у вул гар ним 
про тив реч но сти ма.

Про тив реч но сти јед но вре ме ног ета ти зма и ан ти е та ти-
зма се, да бо ме, ите ка ко од ра жа ва ју на срп ску по ли тич ку сце-
ну, ма да ни су до вољ но пре по зна те и ин те лек ту ал но ре флек-
то ва не у европолошкомдискурсу.37 Оне се огле да ју у те жњи 
де ла по ли тич ке ели те да се ин те гра ци јом „уто пи“ у европ-
ско би ће, док се код ин те гра то ра не очи ту ју ни на кло ност ни 
спрем ност за ско ру ин те гра ци ју кан ди да та. Пре до че ном је 
по треб но до да ти ап сурд но од ри ца ње од су ве ре но сти и те ри-
то ри јал ног ин те гри те та не ких по ли тич ких чи ни ла ца, за рад 
ин те гри са ња у за јед ни цу др жа ва, ме ђу ко ји ма се до слов но 
ни јед на ни по ко ју це ну не од ри че оно га што као пра во дво-
лич но и охо ло не при зна ју Ср би ји. Те зе мље сво је ста нов ни-
штво, те ри то ри је и ре сур се, да кле, бра не и шти те ни не по-
ми шља ју ћи на ика кве уступ ке ко је, ка да је реч о Ср би ји на 
Ко со ву и Ме то хи ји, ве ли ко ду шно да ру ју јед ној на ци о нал ној 
ма њи ни.

Исто оно ли ко ко ли ко су за Европ ску уни ју у ета бли ра-
ним кру го ви ма ве за на не ре ал на оче ки ва ња, исто то ли ко је 
рас про стра ње но не по зна ва ње ње ног исто риј ског на стан ка, 
ин сти ту ци о нал не струк ту ре и са вре ме не уло ге у уну тра кон-
ти нен тал ним и ме ђу на род ним од но си ма. Ов да шња по гре-
шна и уза луд на оче ки ва ња не на ста ју и не об на вља ју се са-
мо из не по зна ва ња не го и из мно гих пред ра су да, по гре шних 
уве ре ња и за блу да. Јер, Евро па Уни је не би тре ба ло да бу де 

37 На овом ме сту по треб но је ис та ћи на чел ну раз ли ку проевропског и антие
вропскогдискурса раз ли чи тих сте пе на по ли тич ког ин тен зи те та и ра зно ли-
ких ре то рич ких ва ри ја ци ја, од европолошкогдискурса ко ји се, по ти ски ва-
њем иде о ло шких стра сти, ус кла ђу је са на уч ним ин тен ци ја ма.
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са мо по тен циј ла но ин те гра тив на ин стан ца ко јој се мо лид бе-
но обра ћа и ме сто где се па ро ча снич ки на хо ди са мо ка да по-
не ста не нов ца. Да ли је та ко?

Трошнитемељ„заједниценовца“

По сле рат на иде ја ује ди ња ва ња Евро пе за сни ва ла се на 
при вред ним по тре ба ма убр за не об но ве и из град ње опу сто-
ше ног и ра зо ре ног Ста рог кон ти нен та. Уз ди за ње по су ста ле 
европ ске при вре де из рат ног пе пе ла при по мо гао је Мар ша-
лов план. Уско ро су се до го ди ла и пр ва при вред на чу да, ме ђу 
ко ји ма је оно не мач ко за вре ме кан це ла ра Лу дви га Ер хар да 
би ло нај у пе ча тљи ви је. По том је пр во бит на еко ном ска за ми-
сао до би ја ла све ја че по ли тич ке за ма хе ко ји су по окон ча њу 
хлад ног ра та кул ми ни са ли ства ра њем Европ ске уни је. Ви зу-
ра фи нан сиј ског и мо не тар ног је дин ства ни је, ме ђу тим, ни-
ка да на пу ште на. Шта ви ше, у са вре ме ној ЕУ по сто је сна жа на 
уве ре ња да је она, у ства ри, новчаназаједница!

Еврозона ни је чи та ва те ри то ри ја ко ја об у хва та све чла-
ни це ЕУ не го са мо онај про стор на ко ме ва жи ва лу та евро 
као пла те жно сред ство. Сма тра се да еко ном ска ре гу ла ци ја 
за јед нич ког тр жи шта и мо не те, а у пер спек ти ви и за јед нич ке 
што би мо гло да зна чи и цен тра ли зо ва не мо не тар не по ли ти-
ке, нај бр же во ди у пу но по ли тич ко је дин ство ко је оли ча ва 
ЕУ као тран сна ци о нал на фе де ра ци ја на ци о нал них др жа ва. 
Та кво ста но ви ште је у еко ном ском жи во ту Уни је на мно го 
на чи на ре ла ти ви зо ва но. Еко ном ска кри за ко ја је ге не ри са на 
у фи нан сиј ском сек то ру у Аме ри ци а по том, оче ки ва но и за-
ко ни то, пре ли ве на у Евро пу, ни је ука за ла са мо на не јед на ку 
раз ви је ност на ци о нал них при вре да по је ди них чла ни ца ЕУ, 
не го и на на ста нак но вих по ли те ко ном ских хи је рар хи ја, ти-
по ва дис кри ми на ци је и екс пло а та ци је, ин фе ри ор но сти и за о-
ста ја ња, за пра во, све га оно га што је су прот но хар мо нич ном 
иде а лу мирољубивеевропскенаддржавеблагостања.

Тра у ма тич ни грч је већ у пр вом та ла су кри зе по ка зао 
не у рав но те же ну крх кост европ ског еко ном ског ор га ни зма. 
По ре ме ћа ји су ука за ли ко ли ко је еко ном ско те ло ЕУ са мо ап-
стракт но гле да но хо мо ге но и ком пакт но, док му у еко ном ској 
ствар но сти оп те ре ће ној су прот но сти ма не до ста ју ко о пе ра-
ци ја, син хро ни за ци ја и функ ци о нал ност, а мо жда и со ли-
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дар ност нео п ход на за ствар ну ме ђу др жав ну у ме ђу на род ну 
за јед ни цу.

Обесхрабрујућизастој

Кри за је не на ја вље но и сна жно за ку ца ла на ши ро ка гло-
бал на вра та и вра тан ца ло кал них еко но ми ја. Мно ги нео ли бе-
ра ли су и усред кри зе на ста ви ли да дре ма ју, не ки су се ипак 
пре ну ли и от по че ли да про ми шља ју но ву си ту а ци ју. Ви спре-
ни ји кри ти ча ри и „ре ви дир ци“ по љу ља не нео ли бе рал не еко-
ном ске док три не об ја ви ли су и пр ве те о риј ске де скрип ци је 
кри зног шо ка.38

С дру ге стра не оке а на, у Евро пи Уни је кри за ни је иза-
зва ла са мо ма ње-ви ше оправ да но по до зре ње пре ма не ре ал-
ним члан ским же ља ма др жа ва кан ди да та не го и обес хра-
бру ју ћи за стој у при је му но вих зе ма ља, уз све че шће зах те ве 
за про пи ти ва ње со ци о е ко ном ског, кул тур ног и по ли тич ког 
ква ли те та по је ди них чла ни ца. Епо хал ни бо ни тет тих зе ма ља 
до ве ден је у пи та ње.

Ду бо ка кри за еко ном ске струк ту ре, ре ал не еко но ми је и 
фи нан сиј ског сек то ра у Евро пи ис по љи ла је, та ко ђе, ствар не 
до ме те бри сел ске стра те ги је про ши ре ња на зе мље тзв. За пад-
ног Бал ка на. Исто вре ме но гло бал на и европ ска ре це си ја су у 
пу ној ме ри ука за ле на број не не при ла го ђе но сти, за о ста лост 
и сла бост тран зи ци о ни ох еко но ми ја, што се по себ но од но си 
на Ср би ју.39

При вред но нај ја че зе мље, по пут Не мач ке и Фран цу ске, 
ско ро ауто мат ски су по се гле за очи глед ним ар гу мен ти ма 
фи нан сиј ске мо ћи, као убе дљи вим по ли тич ким пред ло шком 
цен три стич ке ре кон струк ци је Уни је. Хо ри зон тал ни де мо кра-
ти зам у ме ђу од но су др жа ва ста вљен  је на про бу из ра зи ти јом 
уло гом Не мач ке и Фран цу ске. Пре ис ку ше њем су се на шле 
из гра ђе на ин сти ту ци о нал на струк ту ра и ухо да не про це ду-
ре у Уни ји, пре све га, са ста но ви шта на ра ста ју ће не сра зме ре 
мо ћи и оче ки ва ња. Европ ска „оп шта ствар“ по ле же под бре-

38 Ви де ти, на при мер: Круг ман Пол, Повратакекономиједепресијеисветска
криза2008. Хе ликс, Сме де ре во, 2010; Оте Макс, Сломдолази.Новасветска
економскакризаиштависадаможетедаучините, Ро ма нов, Ба ња Лу ка - 
Бард-фин, Бе о град, 2009.

39 О то ме: Грк Сне жа на „Де струк тив на на ци о нал на еко но ми ја уда ља ва Ср би ју 
од Европ ске уни је“, стр. 103-126, Националниинтерес, бр. 1, 2010.
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ме ном пар ти ку лар них на ци о нал них ин те ре са ко ји са мо спас 
од кри зе нај пре ви де у (его и стич ким) по те зи ма вла да кри зно 
угро же них зе ма ља.

По ка за ло се, на и ме, да чвр сти на за јед ни це чла ни ца ди-
рект но за ви си од по стиг ну тог ни воа бла го ста ња. Евро пом и 
све том вла да еко но ме триј ска ал хе ми ја по ка за те ља сте пе на 
ра ста и раз во ја. Сву да је у пр вом пла ну бру то-на ци о нал ни 
до хо дак и по ка за те љи сна ге и сла бо сти при вре де. Ка да нов-
ца не ма до вољ но, или ка да је но вац „по ква рен“ и „отро ван“ 
за јед ни ца је из о па че на. Што је ма ње нов ца, то је ма ње истин-
ски за јед нич ког у за јед ни ци. Ка да нов ца уоп ште не ма – у ре-
стрик тив ној прак си та ко „сти сну тог“ кон цеп та - не ма ни ис-
кре не за јед ни це.

У ме ђу соб ном ду жнич ко/по ве ри лач ком од но су европ-
ских зе ма ља оста ју са мо мер ка ња и за зи ра ња, при кри ве ни 
за сто ром ма ни фе ста и апе ла за је дин ством, де кла ра ци ја ма 
узај ма не по мо ћи, уз на ја ве стро ге ди сци ли не и кон тро ле по-
су ста лих и у ду го ви ма огре злих чла ни ца. Јер, евро је у ре ал-
ној опа сно сти а ти ме и до стиг ну ћа Евро пе Уни је, пр вен стве-
но схва ће не као не суп стан ци јал на, раз мен ска и по тро шна 
„за јед ни ца нов ца“.

Уместозакључка:
Изборпреизбора–изборбезизбора

Све у све му, за пад ни пар ти ку ла ри зам би по лар не ере 
у но во на ста лој си ту а ци ји кра ха про тив нич ког све то на зо ра 
про нон си ран је као је ди ни мо гу ћи пут уни вер за ли зо ва ња 
„но вог си сте ма вред но сти“ ко ји се исто риј ски по твр дио не 
са мо као су пер и о ран не го и као је ди ни исто риј ски мо гућ. Је-
дан до ско ра шњи мо ни зам за ме нио је дру ги ко ји се још увек 
са мо при ка зу је као плу ра ли зам из бо ра. На том ме сту ис по-
ста вља ња и ода би ра ал тер на ти ва уоч љи ва је кон тра дик ци ја 
„сло бо де“ на ме та ња из бо ра без истин ског из бо ра. Тај „бе за-
ле тер на тив ни из бор“, или, „из бор ко ји не ма пра ву ал тер на-
ти ву“, ни ем пи риј ски ни ло гич ки, у ства ри, ни је сло бо дан 
из бор већ при хва та ње од стра не сла би јег на ло га и за по ве сти 
ко је му ис по ста вља и про сле ђу је ја чи и моћ ни ји.

У ге о по ли тич ком мо за и ку ко ји је на стао ру ше њем ко-
му ни зма оди ста сло бод ног из бо ра ге о по ли тич ког по ло жа ја и 
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сме ра, за пра во, ни је ни би ло. На де лу је би ла из ну ђе на пре-
о ри јен та ци ја и при јем но ве уло ге по сле по ра за у бло ков ском 
су че ља ва њу без рат ног су ко ба. Пи та ње је, да кле, да ли ге о-
по ли ти ка над моћ них си ла у од ре ђе ној исто риј ској си ту а ци ји 
уоп ште до пу шта из бор сла бим и ра зо ре ним др жа ва ма, или 
им у окви ри ма по ме ну тог кон цеп та „ме ка не мо ћи“ ди рект но 
сер ви ра бе зал тер на тив ни спољ но по ли тич ки ме ни ко ји у сва-
ком слу ча ју, хте ли-не хте ли, мо ра ју да при хва те?!40

Шта се, у ства ри, би ра ло? Епо хал на про ме на из вр ше на 
је опо зи ци о ном ак ци јом на осно ву из бо ра без ствар ног из бо-
ра. Не по вољ ни ге о е ко ном ски по ло жај, та ко ђе, ни је иза бран, 
он је на сле ђен и за те чен, у ње га се на про сто за па ло. Шта он да 
у де ло ва њу „не ма ал тер на ти ву“? Да ли је то ко ре ни то дру-
га чи ји вред но сни си стем, из ну ђе на спољ но по ли тич ка ори-
јен та ци ја, осло нац на крат ко трај не и ду го трај не при ја те ље, 
узда ње у „веч не са ве зни ке“, ула зак у за пад ни вој ни са вез, 
по сте пе на ин те гра ци ја у европ ску над др жа ву ЕУ? Ни шта од 
то га или по не што од то га, или све за јед но „у па ке ту“? Или је 
у пи та њу са мо тре нут но ва же ћа „бе зал тер на тив на по ли ти ка“ 
ко а ли ци је на вла сти ко ја не ма сна жну ал тер на ти ву ни у опо-
зи ци ји сво јој ис кљу чи во сти?

У про де мо крат ским усло ви ма ви ше пар ти зма на ме тљи-
ва „бе зал тер на тив на по ли ти ка“ је, ме ђу тим, ли ми ти ра на из-
бор ним ци клу си ма и мо гућ но шћу гу бит ка вла сти. Оно што 
је јед ном на ме та но не ма ве чи ти рок тра ја ња. По ис те ку ро-
ка ис кр са ва ју при гу ши ва не мо гућ но сти, ука зу ју се до та да 
осен че не ал тер на ти ве. У том ча су мно ги се за чу де ка ко је 
уоп ште би ло мо гу ће да не ке дру га чи је и мно го бо ље оп ци је 
ни су би ле ко ри шће не?  

Раз ло га за при хва та ње на ме та ног би ло је до вољ но, чак 
ису ви ше. Зар се иде о ло зи ма и те о ре ти ча ри ма евро а ме рич ког 
три јум фа ни је учи ни ло да су исто риј ска де ша ва ња за сно ва на 
на ди вер гент ном ду а ли зму и ри вал ству раз ли чи тих све то на-
зо ра и си сте ма, нај зад окон ча на?!

40 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Ди ле ме срп ске спољ не по ли ти ке. О „бе зал тер-
на тив ној“ евро ин те гра ци ји Ср би је“, Националниинтерес,стр. 167-204,  бр. 
2, год. 6, вол. 8, 2010.
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Као да су теорије конвергенције система из 70-их у 
вер зи ја ма Да ни је ла Бе ла, Реј мо на Аро на и Мо ри са Ди вер-
жеа оства ре не на нео че ки ван на чин.41 Је ди на и не ма ла раз-
ли ка од но си ла се на тач ку „су сре та“ ко ја се, на и ме, до го ди-
ла тек по сле сло ма ко му ни зма а не на ра ста ју ћом слич но шћу 
и ево лу тив ним ста па њем си сте ма. Тек по сле тран зи ци о не 
ре ста у ра ци је ка пи та ли зма у пост ко му ни стич ким зе мља ма 
оства ри ла се Ди вер же о ва иде ја о ли бе ра ли за ци ји Ис то ка и 
со ци ја ли за ци ји За па да.42 Али, ни ти про це си ни су се де си ли 
у иде ла тип ском ви ду јер се За пад и пре тач ке ис точ ног сло ма 
по дао нео ли бе рал ном та ла су ко ји је био да ле ко од иде а ла со-
ци ја ли за ци је, док је ли бе ра ли за ци ја Ис то ка на ис тој ма три ци 
до ве ла до кон тра е фе ка та по ста у то ри тар ног ду жнич ког роп-
ства.  

Ма ло је, али их ипак има, ми сли ла ца на За па ду ко ји 
на сто је да раз у ме ју узро ке не са мо еко ном ског и пол тич ког 
не го и кул тур ног ма лак са ва ња за пад ног све та. Је дан од њих 
је и бри тан ски исто ри чар Ерик Хобсмба ум ко ји у књи зи Но
востолеће указao не ми нов но уз ми ца ње за пад ног гло бал ног 
при ма та.43

Ка ко год, са да је ви дљи во ко ли ко је чу дан био ес ха-
то ло шки за нос ко ји је до не коћ об у зи мао умо ве ми сли ла ца, 
озбиљ но уве ре них у гром ки кре шен до хе ге ли јан ски схва ће не 
исто ри је.44 На ив ност та квог схва та ња по ти ца ла је из при руч-
ног ка рак те ра „те о ри ја“, у ства ри, пост ко му ни стич ких бе де-
ке ра ко ји ма је об ја шња ва на евро а ме рич ка гло бал на уло га sub
speciaeaeternitatis.Ни је про те кло пре ви ше вре ме на да би се 

41 Ви де ти, по зна то де ло: Bell Da niel, TheAndofIdeology, The Free Press of Glen-
coe, Il li no is, 1960.

42 О то ме: Du ver ger Ma u ri ce, Introductionàlapolitique, Gal li mard, Pa ris, 1964.
43 Ви де ти: Hob sbawm Eric, ThenewCentury.InConversationwithAntonioPolito, 

chap ter „The Dec li ne of the We stern Em pi re“, pp. 31-61, Aba cus, Lon don, 2000.
44 Ви де ти, ори ги нал но ме сто Фу ку ја ми не фи на ли стич ке ин спи ра ци је: Ге орг 

Вил хелм Фри дрих Хе гел, Филозофијаповијести, Кул ту ра, За греб, 1951. При 
са мом кра ју књи ге, на стр. 407. Хе гел ве ли: „До вле је до шла сви јест, а то су 
глав ни мо мен ти фор ме, у ко јој се ре а ли зи рао прин цип сло бо де, јер сви јет ска 
по ви јест ни је ни шта дру го не го раз вој сло бо де... Фи ло зо фи ја има по сла са-
мо са сја јем иде је, ко ја се зр ца ли у сви јет ској по ви је сти. Из пре за си ће но сти 
ги ба њи ма не по сред не стра сти у зби љи фи ло зо фи ја пре ла зи на раз ма тра ње; 
ње зин је ин те рес да спо зна ток раз во ја иде ја ко ји се ре а ли зи ра, и то је иде ја 
сло бо де, ко ја по сто ји са мо као сви јест сло бо де.“
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по ка за ло оно што се иона ко зна ло, да ни шта ни је веч но под 
сун цем, па ни јед ном ус по ста вље на гло бал на до ми на ци ја.

MilosKnezevic

FREEDOMINTHECONDITIONS
OFVOLATILEPOWER

–Memory,liberation,freedomandoblivion–

Summary

Freedomisanundeniableneedofhumankind.Wecannot
everhaveenoughfreedomandthisisthereasonwhywealways
wish formore!Freedomof thepeopleassumes freedomwithin
thepeople,andinmodernageitassumesfreedomwithintheci
tizensinthesociety–socialandcivicfreedoms.Liberalismisin
factconstantintellectualandmoraltendencytoachievepersonal
andgeneralfreedomsinsociety.Freedomisboundlessconcept
anddemocracyisonemultidimensionalterm.Presentandformer
transitionEasternEuropeansocietiesarelargelypoliticized.Bo
undariesbetweendecentandoffensivearesetandtheconcepts
ofsuitabilityand‘’correctness’’aredetermined.Ideologicaldog
maswereprevailinguntilrecentlyandtodaythedogmathatpre
vailsisthedogmathattherearenomoreideologies.Thecoun
triesoftheOldContinentfoundthemselvesinthestateofdouble
andcomplicatedtransition:thecommunistpartontheEastfound
himselfinretroactionandinthetransitionfromcommunismto
capitalism,whilethe‘’old’’capitalisticcountriesofthewestern
partof thecontinent intensified formationofassociationofco
untriesnamedtheEuropeanUnion.ThecrisisofEuropeaneco
nomieshascausedacrisisinEuropeanpoliticsandquestioned
theprinciplesofEuropeanideology.ThecrisiswithintheEuro
peanUnionintensifiesexpectationsoffollowersfromitsinstituti
onalcenter.Whilesomescholarsinthecontemporaryglobaland
Europeancrisisrecognizethedisastrousbeginningoftheendof
theEU,theothersbelievesthatithasachanceforsurvivaland
prosperity.Thesedisordershaveshownhowtheeconomicbody
oftheEUcanbeonlyabstractlyseenashomogeneousandcom
pactbody,whileintheeconomicrealityit issufferingfromthe
lackofcooperation,synchronization,functionality,andperhaps
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solidaritythatisnecessaryfortheeffectiveinterstateandinter
nationalcommunity.
Keywords:freedom,liberation,liberalism,democracy,identity,

correctness,conversion,Serbia,transition,Russia,
America,theEU
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Re su me 

In the political life continuously competition for primacy
in therepresentationandusurpationof freedom it isexpected.
Mostofthepoliticalactorsarelegitimizedasfollowersandadvo
catesofaloftyidealoffreedom.Freedomintheextremenotion
ofthistermhasnolimits.Individualizationoffreedominthelast
twocenturiesisnotcarryoutonlybyanindividualeffortofthe
liberationofvulnerable individualsbutalso throughnormative
protection,institutionalizationandprocedures.Freepeopleoften
forgetthattheyarefree,andtheenslavedonesoftenceasetoho
peforliberation,bearingintheirmindsthewishesofthevalues
ofthethingstheymissed.Oneofthemostcomplexproblemsis
thetendencyofreducingallhumanpracticetothepoliticaland
economicfreedomswithintheliberalism.Wecouldsaythatcon
temporaryneoliberalismischaracterizedbytwoidealtypesitu
ation:theprimarybalanceanddynamicsofthereturnofliberal
valuesandidealsinpolitics,economyandculturethathappened
intheeightiesintheUKandU.S.fromwhereitwasextendedto
therestoftheWesternHemisphere;andsecondaryadoptionof
neoliberalsocialmodelandthewaysofpoliticalandeconomic
actionsintheEasternEuropeancountriesthatwerecharacteri
zedbythetransitionfromonesystemtoanother.‘’LittleEurope’’
wasneverinagreatercrisis.Thesmallestcontinenthoweveris
notyet inagreatestpossiblecrisis,but thesedisorders should
beenoughfordeepeningtheconcernaboutthefateantfutureof
Europe,andfortheseconcernsmanyscholarsthoughtthatthey
areresolvedyearsago.
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