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Са же так

КенетВолц(KennethWaltz)јеинаугурисаоновиправац
утеоријимеђународниходноса–неореалистички.Онјето
урадионастављањемАроновеиМоргентауоветеоријеба
зиране на реализму. Биолошкосоциолошки корени настан
каратоваисукобаунутаримеђудржавамасуусредишту
Волцовеконцепцијерата.

Волцсебавиначинимаизбијањасукобаудруштви
ма,државамаиизмеђуњих,каоиначинимауспостављања
мирних односа међу њима. Песимизам провејава из њего
вихставовапоштоневерујеумогућносттрансформације
основнихчовековихнагонакојисуфилогенетскиукорењени
уњега. Зло је укорењено у човека заједно са осталим зло
кобнимнагонима–нетрпељивост,насиље, крађа, убиства
којанакрајуврхунератом.Онисекрозисторијупојављујуу
константномвиду.Сасветовногстановиштапосматрано,



СрђанСловић УЗРОЦИРАТАНАКОСОВУ...

240

човекјебићеизмешанихразумскихичулнихелемената,где
чулноимапревагунадовимпрвим.

Волц,сличноАрону,својеидејецрпеизполитичкефи
лозофије17.и18.века(Спиноза,КантиРусо).Онамуједа
лаинспирацијузастварањечувене„ImageTheoryofInterna
tional Relations“, која се сматра основом неореалистичких
схватања у међународним односима. Овде није у питању
некановашколаилиправац,већсерадионаставкуреали
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Првапредстава:нивопојединца

Пре ма пр вој пред ста ви ме ђу на род них од но са, глав ни 
узро ци ра та   на ла зе се у при ро ди и по на ша њу чо ве ка. Узро-
ци агре сив ног по на ша ња  на ла зе се у его и зму, не а де кват но 
усме ре ним агре сив ним им пул си ма и, у крај њој ли ни ји, за о-
ста ло сти и не про све ће но сти. Ове узро ке Волц сма тра глав-
ним, а оста ле се кун дар ним.  

 Да би се на ве де но ста ње пре ва зи шло, нео п ход но је да 
се чо век уз диг не из над та кве си ту а ци је и на чи ни ве ли ке ко-
рек ци је у пси хо-со ци јал ном по на ша њу. Дру ги, ви ше на кло-
ње ни па ци фи стич ким раз ми шља њи ма,     ре ше ње за рат ви де 
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у еду ка ци ји. Бе вер ли Ни колс (B. Nic hols) је  три де се тих го ди-
на про шлог ве ка пи сао да уко ли ко Нор ман Ејн џел (N. An gell) 
„по ста не еду ко ва ни дик та тор све та, то зна чи да  рат мо же 
не ста ти из дру штва и ме ђу на род них од но са на лик ју тар њој 
из ма гли ци у јед ној ге не ра ци ји“.1

Пре ма Ви ли ја му Џеј мсу (Ja mes Wil li am), рат је уко ре-
њен у чо ве ко вој рат но ху шкач кој при ро ди ко ја је про из вод 
ве ков не тра ди ци је. Људ ска при ро да се не мо же ме ња ти или 
на го ни по ти сну ти, али Џејмс оста вља ма ло на де за оп ти ми-
зам ис ти чу ћи да уко ли ко не мо гу би ти по ти сну ти, ови на го-
ни мо гу би ти пре у сме ре ни.

У ци љу по сти за ња ста ња ве ће ми ро љу би во сти чо век 
мо ра да се те мељ но про ме ни, би ло у мо рал но-ин те лек ту ал-
ном, би ло у пси хо-со ци јал ном по на ша њу. У том ци љу су се 
из ди фе рен ци ра ла два схва та ња: оптимистичко и песими
стичко. Пре ма пр ви ма, мо гућ но сти на прет ка су та ко ве ли ке 
да ће се ра то ви за вр ши ти „пре не го што не ста не сле де ћа ге не-
ра ци ја“ и они ко ји ми сле да ће се ра то ви на ста вља ти „све док, 
као њи хо ва по сле ди ца, ве ћи на нас не ста не“.2 Пре ма пе си ми-
стич ким схва та њи ма, ствар ност је пу на не до ста та ка и не ка 
огра ни че ња и кон тро ли са ња си ле и зла се мо гу мо мен тал но 
за мр зну ти, али „оче ки ва ња ге не рал но и кон стант но до брих 
ре зул та та су спре че на кон стант ним не зна њем о де ло ва њу ис-
кри вље них ефе ка та јед ног су штин ског де фек та“.3

Оп ти ми сти, с дру ге стра не, ве ру ју да је ствар ност до бра, 
а дру штво у су шти ни хар мо нич но. Те шко ће ко је на ру ша ва ју 
чо ве ка су тре нут не и по вр шин ске. Рат и зло се об ја шња ва ју 
чо ве ко вом при ро дом и по на ша њем, као и по сто ја њем не ис ко-
ре ње них де фе ка та ко ји су у ње му при сут ни. Пре ма Џо на та-
ну Дај мон ду (Jo nat han Dymond), „оп ти ми сти ви де мо гућ ност 
пре о бра жа ја не мо рал ног у до бро и за вр шет ка ра то ва ко ји су 
ре зул тат те ку ће рав но те же сна га. Пе си ми сти, из вла че ћи рат 
и рав но те жу сна га из људ ске при ро де, ви де ве о ма ма ло мо-
гућ но сти чо ве ко ве лич не ко рек ци је“.4

1 Waltz, K.,  Man,theStateandWar, Co lum bia Uni ver sity Press, New York and 
Lon don, 1959,  p.  17.

2 Исто, стр.  18.
3 Mor gent hau, H.,  PoliticsAmongNations, Knopf, New York, 1948,  p. 8.
4 Waltz, K.,  MantheStateandWar...,  op. cit., p.  20.
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Слич но раз ми шља и Ни бур Ре и нолд (Re in hold Ni bu hr). 
Кри ти ку ју ћи уто пи стич ка схва та ња ис ти че да је по ли тич ки 
ре а ли зам „не мо гу ће об ја сни ти без узи ма ња у об зир уви да у 
људ ску при ро ду“. Оп ти ми сти су сво ју те о ри ју ба зи ра ли на 
коректном ви ђе њу чо ве ка, али су пре ви де ли по тен ци јал ност 
зла у свим људ ским ак тив но сти ма. На пре дак се не кре ће пра-
во ли ниј ски, већ има и сво је не га тив не стра не. Чо век је огра-
ни че но би ће са нео гра ни че ним те жња ма и сво је лич не ин те-
ре се же ли да пред ста ви као уни вер зал не.5 Ова ква Ни бу ро ва 
схва та ња сво је ко ре не ву ку из хри шћан ске тра ди ци је, пре ко 
св. Ав гу сти на, Спи но зе, па све до Мор ген та уа.

Основ ни чо ве ков на гон је на гон за самоодржањем. Чо-
век би ра ди је жи вео у бе ди, не го умро. Чо век ће се бо ри ти да 
се бе очу ва у скла ду са дик та ти ма ра зу ма и по ма га ће дру ги-
ма у то ме. Ме ђу тим, ово ни је чо ве ко во ствар но по на ша ње, 
већ опис по на ша ња ко је је иде ал но ра зум но. У ствар но сти, 
чо век те жи сво јим ин те ре си ма, али не у са гла сно сти са ра зу-
мом. Ову чи ње ни цу св. Ав гу стин об ја шња ва „оригиналним
грехом, ак том ко ји об ја шња ва чи ње ни цу да су људ ски ра зум 
и во ља де фект ни“.6 Спи но за кон стру и ше мо дел ра ци о нал ног 
по на ша ња: ра ци о нал ни су они по ступ ци ко ји спон та но во де 
хар мо ни ји у ко о пе ра тив ним на по ри ма ка веч ном жи во ту. У 
IV де лу сво је Ети ке, ис ти че сле де ће: „На осно ву свог су ве ре-
ног при род ног пра ва сва ки чо век сам ра су ђу је о то ме шта је 
до бро, а шта ни је, у скла ду са сво јим соп стве ним рас пло жи-
вим сред стви ма, осве ћу је се за све ло ше што му је учи ње но, 
и ула же на по ре да очу ва оно што во ли, а уни шти оно што мр-
зи“.7 Ако ову Спи но зи ну кон ста та ци ју под ве де мо под ра ван 
ме ђу на род них од но са, он да се ја сно ви ди да су и др жа ве, као 
и чо век, при ну ђе не да са ме се би при ба вља ју правду, ко ри сте-
ћи рас по ло жи ва сред ства. Ово је још јед на по твр да чи ње ни це 
да се ре а ли зам у ме ђу на род ним од но си ма, за сни ва на ре а ли-
зму у по ли тич ким на у ка ма.

Спи но за уво ди дуализам из ме ђу чулног и разумског де-
ла људ ске лич но сти, док Мор ген тау то од би ја ис ти чу ћи да 
је чо век пот пу но дефектан. Мор ген тау „ви ди све при сут ност 

5 Исто, стр.  21.
6 Исто, стр.  23.
7 Spi no za, B., Ethics, Part IV, нав. пре ма: Waltz, K., MantheStateandWar..., op. 

cit., p. 23.
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злог у људ ским ак ци ја ма ко је про из и ла зе из чо ве ко ве не ис-
ко ре њи ве же ље за мо ћи, ко ја пре о бра жа ва цр кве у по ли тич ке 
ор га ни за ци је, ре во лу ци о на ре у дик та то ре, љу бав пре ма зе-
мљи у им пе ри ја ли зам“.8  Спи но за, као ти пич ни пред став-
ник те о ри је пр ве пред ста ве,  об ја шња ва на си ље по зи ва ју ћи 
се на несавршеност чо ве ка. Чу ла над вла да ва ју ра зум та ко да 
чо век, ко ји је при ну ђен на са рад њу са дру ги ма, би ва при ну-
ђен да се упу шта у бес крај не сва ђе са оста ли ма не ис кљу чу-
ју ћи и мо гућ ност на си ља. Узро ци су ко ба се на ла зе у не до ста-
ци ма чо ве ка. Уко ли ко се ово сма тра је ди ним узро ком, он да 
је услов пре ки да ова квог ста ња те мељ на ре фор ма чо ве ко вог 
по на ша ња. Уко ли ко се про ме ни сам чо век и око ли на у ко јој 
де лу је, про блем се мо же ре ши ти. Слич но је и са др жа ва ма. 
Оне ис ка зу ју, с јед не стра не, по тре бу за жи во том и не до стат-
ком до след но сти да сво је по сло ве ускла ђу ју са дик та том ра-
зу ма.9

Др жа ве има ју сна гу да се од у пру соп стве ном тла че њу, 
док по је дин ци то не мо гу. Да би оп ста ли, по је дин ци су при-
ну ђе ни да пра ве раз ли чи те ком би на ци је, док др жа ве  не мо-
ра ју. Ра то ви ме ђу др жа ва ма су не из бе жни исто као не до ста ци 
у при ро ди чо ве ка.

Код др жа ва по сто ји мо гућ ност тран сфор ма ци је ча сног 
у не ча сно и ми ро љу би вог у рат но ху шкач ко. Ово се де ша ва 
услед то га што чул ни део чо ве ко ве при ро де над вла да ва њен 
ра зум ски део и то исто пре но си и на др жа ву. Пре ма Спи но зи 
и Ни бу ру, са уну тра шњег аспек та по сма тра но, дру штво се 
на ла зи у ста њу хи је рар хи је и од анар хи је га спа ша ва оли гар-
хи ја, а ме ђу на род но дру штво се на ла зи у ста њу анархије. Са 
спољ но по ли тич ког аспек та по сма тра но, моћ је нео п ход на да 
се спре чи спољ ни не при ја тељ. Струк ту ра ме ђу на род ног си-
сте ма је та ква да се стал но мо ра мо вра ћа ти чу ве ној мак си ми 
„ul ti ma ra zio“, за то што не по сто ји вр хов ни ар би тар ко ји би 
су бјек те при ну дио на аде кват но по на ша ње. Одр жа ва ње ми ра 
пу тем ми ро љу би вих анар хиј ских од но са би се мо гло  вр ши ти 
и у уну тра шњим си сте ми ма, али са мо под усло вом да љу ди 
бу ду искре но ра ци о нал ни. У ствар но сти је ово ре дак слу чај, 
та ко да санк ци је оста ју као крај ње при бе жи ште.

8 Mor gen tau,  H., PoliticsAmongNations...,  op. cit., p. 447.
9 За Спи но зу, је дин ство др жа ве оста је на спо соб но сти вр хов ног ауто ри те та да 

на мет не по што ва ње сво је во ље.
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При да ва ње атри бу та по ли тич ких бо ле сти фик сној при-
ро ди чо ве ка де фи ни са ној у сми слу има нент ног по тен ци ја ла 
за зло или до бро, је те ма ко ја се кон стант но вра ћа  у ми сли-
ма св. Ав гу сти на, Спи но зе, Ни бу ра и Мор ген та уа. Ре ћи да 
се чо век по на ша у су прот сно ти са сво јом при ро дом је prima
facie ап сурд но. Кроз при зму људ ске при ро де се об ја шња ва-
ју ра зно ли ки исто риј ски до га ђа ји. Људскаприрода је у по-
је ди ним еле мен ти ма би ла узрок ра та 1914. го ди не, али је, на 
не ки на чин, би ла и узрок ми ра 1910. го ди не. У на ред ним го-
ди на ма су се мно ге ства ри про ме ни ле, али људ ска при ро да 
ни је. При ста ли це пр ве пред ста ве у об ја шње њу људ ске пси-
хо ло ги је и по на ша ња (на лик би хеј ви о ри сти ма) ви де основ те-
о ри је по ли ти ке. Због то га их Дир ке им (Durk he im) оп ту жу је 
за психологизам – ана ли зу ин ди ви ду ал ног по на ша ња узе тог 
не кри тич ки за об ја шње ње груп ног фе но ме на.

Људ ска при ро да ни је све мо гу ћа и она не мо же об ја сни-
ти за што је у јед ној зе мљи чо век у по зи ци ји ро ба, а у дру гој 
сло бо дан. Оно што она мо же да об ја сни је нео п ход на не са вр-
ше ност свих дру штве них и по ли тич ких фор ми.

Другапредстава:ниводржаве

У окви ру пр ве пред ста ве др жа ва је уво ђе на као дру-
го ра зред на ка те го ри ја и об ја шња ва на људ ским по на ша њем. 
Ме ђу тим, да би се об ја сни ла ме ђу на род на ствар ност, ни је до-
вољ но осло ни ти се са мо на људ ску при ро ду. 

Те о ри је пр ве пред ста ве су, углав ном, психолошке при-
ро де. Да ва ње до ми нант ног зна ча ја на ве де ним чи ни о ци ма нас 
мо же од ве сти у пси хо ло ги зам и за не ма ри ва ње со ци о ло шких 
чи ни о ца. Као и Арон, и Волц ма ни ром ис ку сног по ли тич ког 
ана ли ти ча ра  по ку ша ва да рат и мир об ја сни ком би на ци јом 
психосоциолошких чи ни ла ца. Ра то ви из би ја ју из ме ђу др жа-
ва, па је у скла ду са дру гом пред ста вом, унутрашња струк-
ту ра др жа ва кључ за раз у ме ва ње ра та и ми ра. Рат вр ло че сто 
мо же да од ра жа ва уну тра шње је дин ство јед не др жа ве. Др-
жа ва ра зо ре на уну тра шњом не сло гом, уме сто да че ка из не-
над ни на пад из ну тра, мо же упа сти у рат ну аван ту ру у ци љу 
из на ла же ња уну тра шњег ми ра. О ова квом на чи ну по сти за ња 
уну тра шњег ми ра го во ри и Жан Бо ден (Јеаn Bo din) у сво јој 
књи зи „Six li vres de la  Répu bli que“ („Шест књи га о ре пу бли-
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ци“). Бо ден за кљу чу је да је „нај бо љи на чин очу ва ња др жа ве 
и на ла же ња га ран ци је про тив под стре ки ва ња на по бу ну, по-
бу не и гра ђан ског ра та, одр жа ва ти све су бјек те у ста њу при-
ја тељ ства и, на кра ју, на ћи јед ног спољ њег не при ја те ља про-
тив ко га мо гу  за јед но на сту пи ти“. 10

У исто ри ји је би ло мно го слу ча је ва где је ге не рал но ло-
ша вла да до во ди ла на род до ра та на спољ њем пла ну. Мно-
ги деспотски си сте ми су угње та ва њем свог ста нов ни штва 
про из во ди ли тен зи је ко је су ова пло ћи ва не спољ ним рат ним 
аван ту ра ма. Ре стрик ци је ко је су по ста вља не вла ди у ци љу 
за шти те про пи са них пра ва гра ђа на „се сма тра ју огра ни ча ва-
ју ћим чи ни о ци ма ко ји ства ра ју и спро во де спољ ну по ли ти-
ку“(Волц). Ова ква огра ни че ња мо гу има ти ве о ма лош ути цај 
на одр жа ва ње ми ра у све ту.

Из на пред на ве де ног се из два ја још је дан еле мент дру ге 
пред ста ве – дефекти у др жа ви. Ти де фек ти мо гу ути ца ти на 
из би ја ње су ко ба ме ђу њи ма. Основ но пи та ње ко је се из ово га 
по ста вља је да ли се от кла ња њем ових де фе ка та мо гу ство-
ри ти осно ве за трај ни мир? Мо жда се пу тем ре фор ми др жа ва 
ра то ви мо гу укло ни ти или, ба рем, до ве сти у ра зум ну ме ру?!

Глав ни про блем ко ји про из и ла зи из ре че ног је сте пи та-
ње шта се под ра зу ме ва под „до бром“ др жа вом, ко ја би мо гла 
слу жи ти као стан дард? За Марк са је до бра она др жа ва ко-
ја га ран ту је поседништво над сред стви ма за про из вод њу, за 
Кан та је то др жа ва ко ја по шту је ап стракт не принципе пра ва, 
за Вил со на, она ко ја по шту је прин ци пе на ци о нал ног самоо
предељења и де мо крат ске ор га ни за ци је. Овим се ова те ма не 
ис цр пљу је. Про блем ра та ће се по Марк су ре ши ти одумира
њем др жа ве. Ре пу бли кан ске др жа ве ће се, пре ма Кан ту, вољ-
но са гла си ти да бу ду во ђе не ко дек сом  пра ва ко је су са ме ода-
бра ле. За Вил со на су пред у сло ви ми ра ве за ни за по бољ ша но 
ме ђу на род но раз у ме ва ње, ко лек тив ну без бед ност, раз о ру жа-
ње и свет ску кон фе де ра ци ју др жа ва. За све њих је ре фор ми-
са на др жа ва condiziosinequanon ми ра ме ђу др жа ва ма.

Волц се из ја шња ва у при лог ли бе рал ног по гле да на 
од но се уну тар и ме ђу др жа ва ма. Ана ли зи ра ју ћи ли бе рал ни 
по глед уну тар др жа ва, Волц по ла зи од ста но ви шта Хоб са и 
Аро на, по ко ји ма је основ ни ин те рес по је ди на ца и др жа ва 

10 Bo din, J.,  SixlivresdelaRépublique, tr. Tro ley, p. 168. (Li vre V, ch. V).
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опстанак. Узрок не при ја тељ ста ва и не по ве ре ња је надмета
ње. Љу ди су у при род ном ста њу себични, по но сни и жу де за 
осве том та ко да се бо је за сво ју без бед ност, те ће сва ко на па-
сти дру го га ка да и сâм бу де на пад нут. По што је у при род ном 
ста њу немогуће жи ве ти, љу ди се удру жу ју у за јед ни цу да би 
про на шли на чин ко лек тив не без бед но сти, по што је по је ди-
нач на не мо гу ћа. Друштвено ста ње је пра ви лек за ужа сне 
усло ве ко ји вла да ју у при род ном ста њу. По што дру штво још 
ни је на ви со ком ступ њу раз во ја, др жа ва мо ра би ти до вољ но 
ја ка да упра вља дру штвом. Да би оп стао, чо век се мо ра ли-
ши ти од ре ђе них сло бо да  и пре не ти их на ин сти ту ци ју.

Дру га пред ста ва сво ју пот по ру на ла зи у тро у глу  по
јединац,друштвоидржава. Овај од нос се по сма тра са ли-
бе рал ног аспек та. Ли бе рал но ин си сти ра ње на еко но ми ји, 
де цен тра ли за ци ји и сло бо ди од стра не вла де има сми сла 
са мо под усло вом да је дру штво са мо ре гу ли шу ће. По што је 
са мо ре гу ли шу ће дру штво нео п ход но сред ство, оно у ствар-
но сти по ста је део иде ал ног ци ља ли бе ра ла. По ли ти ка lais
sezfaire мо же зах те ва ти др жав ну ак ци ју са мо у крај њој ну-
жди. Основ на функ ци ја др жа ве се са сто ја ла у очу ва њу моћи 
у спољ ним од но си ма, а права у уну тра шњим. Ли бе ра ли при-
хва та ју др жа ву у вр ше њу ње них основ них функ ци ја, али они 
та ко ђе при хва та ју и рат као крај ње сред ство у ре ша ва њу спо-
ро ва ме ђу др жа ва ма. Рат је у ме ђу на род ним од но си ма исто 
што и држава у до ма ћој по ли ти ци.

Да би се схва ти ла ли бе рал на те о ри ја др жа ве, нео п ход-
но је ана ли зи ра ти ње ну кон цеп ци ју чо ве ка и дру штва; а да би 
се ана ли зи ра ла ли бе рал на кон цеп ци ја ме ђу на род них од но са, 
нео п ход но је ана ли зи ра ти ње ну кон цеп ци ју др жа ве и за јед-
ни це др жа ва.

Волц ис прав но за па жа ме ђу од нос из ме ђу рационалног
иирационалног ка ко у са мом чо ве ку, та ко и у од но си ма из
међудр жа ва. Чим ра ци о нал но по пу сти пред на ле ти ма ира-
ци о нал ног, вр ло је ве ро ват но да мо же до ћи до ра та. За што 
др жа ве при бе га ва ју ова квом ира ци о нал ном сред ству? „Рат 
вр ло че сто да је др жа ва ма из го вор за по ве ћа ње так си и оста-
лих на ме та, ши ре ње би ро кра ти је и по ве ћа ње ње не кон тро ле 
над гра ђа ни ма“ (Волц).

Кант, у свој ству ти пич ног пред став ни ка дру гог ни воа 
ана ли зе,  да је јед ну ком плек сну ана ли зу чо ве ка и др жа ве, ко-
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ја је у не ким сег мен ти ма слич на са Спи но зи ном. И за ње га је 
чо век жи тељ све та чу ла и ра зу ма. Уко ли ко би се по на шао у 
скла ду са овим дру гим (ра зу мом), чо век би ве о ма успе шно 
мо гао да сле ди категоричкиимператив. Али, по што је чо век 
жи тељ и оног дру гог (чул ног) све та, а они пре о вла да ва ју над 
ра зум ским све том, он да је вр ло ве ро ват но да се у при род ном 
ста њу ка те го рич ки им пе ра тив ве о ма рет ко по шту је и, са мим 
тим, вла да ју су ко би и на си ље. Као ре ак ци ја на на ве де но ста-
ње, ја вља се друштвеностање. Да би се из бе гло ста ње на си-
ља, мо ра се ус по ста ви ти је дан ауто ри тет ко ји би љу де при-
ну ђи вао да по шту ју од лу ке, те би се, на кон ус по ста вља ња 
та квог ста ња, ство ри ли усло ви да се љу ди по на ша ју мо рал но. 
Пре не го што се уна пре де мо рал ни усло ви жи во та љу ди, чо-
ве ку је нео п ход на сигурностправа.

Дру штве но ста ње чи ни мо гу ћим мо рал ни жи вот по је-
дин ца за шти том пра ва ко ја су би ла ње го ва у при род ном ста-
њу, а ко ја он ни је у ста њу да ужи ва. За раз вој људ ских спо соб-
но сти је нео п ход но уста но ви ти мир из ме ђу и уну тар др жа ва. 
Др жа ве у све ту су исто што и појединци у природномстању. 
Ни ти су оне са ме пер фект но до бре, ни ти су кон тро ли са не пу-
тем пра ва. Због то га су и су ко би ме ђу њи ма вр ло вероватни. 
Иде ја свет ске др жа ве за Кан та ни је иде ал но ре ше ње ова квог 
ста ња. Пла ше ћи се да ова ква др жа ва не по ста не де спот ска и 
пре ђе у анар хи ју, он тра га за дру гим ре ше њем. Дру га мо гућ-
ност је да се све др жа ве уна пре де на та кав на чин да ра де на 
мак си ми ко ја ће би ти уни вер за ли зо ва на и без су ко ба.

Ма да се бо ји пр вог ре ше ња, Кант је ве о ма оба зрив и 
пре ма дру гом ре ше њу. Он тра га за сред њим ре ше њем. Он же-
ли да ус по ста ви ста ње на де да се др жа ве мо гу знат но уна пре-
ди ти и на у чи ти јед на од дру ге ко ли ка је штет ност ра та, да 
би, нај зад, ус по ста ви ле ме ђу соб ну вла да ви ну пра ва ко ја се не 
осла ња на си ли и мо ћи, већ се вољ но по шту је.11

У оп ти ца ју су два чи ни о ца: пр ви је интерно уна пре-
ђе ње др жа ва, а дру ги, спољ ни, је вла да ви на права. По што је 
дру ги чи ни лац вољ ног ка рак те ра, он у пот пу но сти за ви си 
од са вр ше но сти ко јом је пр ви оства рен. Да би се на мет ну ло 
спро во ђе ње пра ва, си ла се не из во ди из спољ них санк ци ја, 
већ из „уну тра шње са вр ше но сти“ (Кант).

11 Kant,  I.,  CritiqueofPracticalReason,  sec. 2. and 3. нав. пре ма:   Waltz K.,  Man
theStateandWar…, op. cit., p. 164.
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Са ни воа др жа ве по сма тра но, аде ква тан по ли тич ки си-
стем омо гу ћа ва по је дин цу да се по на ша у ду ху мо рал них за-
ко на, а у спољ ним од но си ма из ме ђу др жа ва ни је мо гу ће до-
сег ну ти аде ква тан по ли тич ки си стем. Сто га, на по је дин ци ма 
је да се на да ју ус по ста вља њу мир них од но са из ме ђу др жа ва.

Кант та ко ђе сво ју сту ди ју о веч ном ми ру за вр ша ва у 
пе си ми стич ком то ну, ис ти чу ћи да он ни је уста но вио не из-
бе жност веч ног ми ра, већ да по сто ја ње та квих усло ва ни је 
не за ми сли во.

Трећапредстава:
нивомеђународногсистема

Тре ћу пред ста ву те о ри је ме ђу на род них од но са Волц 
по чи ње у Аро но вом сти лу. Или, пре ци зни је, по ла зи од са мог 
настанка ре а ли стич ких те о ри ја и те о ри ја си ле у по ли тич кој 
фи ло зо фи ји. У под на сло ву сво је те о ри је тре ћег ими џа Волц 
ци ти ра  Ци це ро на: “На ко ји на чин се мо же од го во ри ти на 
си лу дру го га, осим са мом си лом“? Са мим тим ци та том Волц 
да је до зна ња у ком прав цу ће се кре та ти и ис тра жи вач ко по-
ље ње го ве ана ли зе. Ве ро ват но у ду ху већ на ве де ног  на че ла 
„ul ti ma ra zio“.

Волц кон ста ту је да у си сте му са ста вље ном од мно штва 
су ве ре них др жа ва, а ме ђу ко ји ма не по сто ји ин сти ту ци о на-
ли зо ван прав ни по ре дак и где сва ка др жа ва по на о соб су ди 
о сво јим по ступ ци ма, а на осно ву сво јих раз ло га или же ља, 
кон флик ти ко ји мо гу пре ра сти у рат су вр ло ве ро ват ни. И, 
ка ко да ље твр ди Волц, „да би из тог мо гу ћег кон флик та из ву-
кла мак си мал не ко ри сти, др жа ва се мо ра ру ко во ди ти сво јим 
сопственимсредствима, а њи хо ва ефи ка сност и ње но уна-
пре ђе ње мо ра би ти стал на бри га др жа ве“.12

Ова иде ја ни је но ва. Она да ти ра из вре ме на Ту ки ди да, 
ко ји ис ти че да је на гли раст мо ћи Ати не ужа снуо Ла це де мо не 
и уву као их у рат.

Си стем анар хи је је ли шен ауто мат ске хар мо ни је. Сва-
ка др жа ва ће упо тре би ти си лу да би оства ри ла сво је ци ље ве 
уко ли ко они вре де мно го ви ше од оних до сег ну тих ми ро љу-
би вим сред стви ма. Ов де је по себ но зна чај на про це на др жа ве 

12 Waltz,  K., MantheStateandWar...,  op. cit., p. 159.
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да ли је у ста њу да на ве де не ци ље ве оства ри. Овим се, опет, 
вра ћа мо на Аро но ву ана ли зу пој ма си ле и мо ћи, еле ме на та, 
ме ре ња, вр сте и об ли ка њи хо вог ис по ља ва ња, да би смо утвр-
ди ли да је сва ка др жа ва са мој се би врховни су ди ја и да мо же 
упо тре бља ва ти си лу за рад спро во ђе ња сво је по ли ти ке. 

Да би се сту ди ја ме ђу на род них од но са ис прав но раз у-
ме ла, нео п ход но је по сма тра ти је у скло пу све три пред ста ве. 
Те о ри ју тре ће  пред ста ве Волц упо ре ђу је са теоријомига
ра. Им пли ка ци је те о ри је ига ра су, исто вре ме но, им пли ка ци-
је  тре ће пред ста ве, а са сто је се у то ме да је сло бо да из бо ра 
би ло ко је др жа ве ограничена ак ци ја ма оста лих. Ком би на ци ја 
је кључ ни еле мент ове игре, а огра ни че ња се од но се на про-
цес од лу ке о то ме ко ја ће се игра игра ти. Му дри игра чи ће 
се свој ски тру ди ти да по ве ћа ју до бит ке или сма ње гу бит ке 
са рад њом са дру ги ма. Слич но је и у ме ђу на род ној по ли ти ци: 
уко ли ко јед на др жа ва тра жи пред ност над оста лим, она ком-
би ну је; уко ли ко дру ге др жа ве же ле да се су прот ста ве ње ним 
пред но сти ма, оне вр ше уз врат ну ком би на ци ју.

Чи ни о ци ко ји раз ли ку ју ме ђу на род ну по лит ку од оста-
лих ига ра су сле де ћи:

– Улози игре су од нео бич не ва жно сти;
– Упо тре ба си ле у ме ђу на род ној по ли ти ци није ис кљу-

че на као сред ство ути ца ја на ис ход.
 На ве де ну тврд њу Волц об ја шња ва на сле де ћи на чин: 

„Кар ди нал но пра ви ло игре је та кво да се у ци љу по бе де мо-
ра ра ди ти све што се мо ра. Уко ли ко не ке др жа ве по сту па ју 
у скла ду са тим пра ви лом, или се оче ку је да то ра де, оста-
ле др жа ве мо ра ју пре и спи та ти сво је стра те ги је. При ли ка и, с 
вре ме на на вре ме, по тре ба за упо тре бом си ле раз ли ку је рав-
но те жу сна га у ме ђу на род ној по ли ти ци од рав но те же уну тар 
др жа ве. У оба слу ча ја, сле де ћи Хоб са, моћ де фи ни ше мо као 
спо соб ност про из вод ње же ље них ис хо да. У до ма ћој по ли ти-
ци, јед на од по себ них спо соб но сти, упо тре ба фи зич ког на-
си ља – је под мо но по лом др жа ве. У ме ђу на род ној по ли ти ци 
не ма аде кват ног ауто ри те та ко ји би за бра нио упо тре бу си ле. 
Рав но те жа сна га ме ђу др жа ва ма по ста је рав но те жа свих мо-
гућ но сти, укљу чу ју ћи и фи зич ку си лу ко ју др жа ве ко ри сте у 
спро во ђе њу сво јих ци ље ва.“13

13 Исто, стр.  205.
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Овим нео ре а ли стич ким (а за што не и чи сто ре а ли стич-
ким) за кључ ци ма Волц при во ди кра ју сво ју тре ћу те о ри ју 
пред ста ве, оста вља ју ћи мо гућ но сти за раз ли чи те ин тер пре-
та ци је. Јед на од ло гич них ин тер пре та ци ја је пи та ње да ли је 
рав но те жа сна га не из бе жна? Волц сма тра да она нијенеизбе
жна и, уко ли ко за ви си од же ље др жа ва за оп стан ком у усло-
ви ма пре о вла ђу ју ће анар хи је ме ђу њи ма, он да то зна чи да ће 
она на ста ти под тре нут ном фор мом са мо ако са ма же ља или 
те ку ћи усло ви не ста ну. Волц же ли да ис так не да рав но те жа 
сна га „ни је то ли ко на мет ну та во љом др жав ни ка да ути чу на 
до га ђа је, као што је са ми до га ђа ји на ме ћу др жав ни ку“.14

По ред то га што је уте ме љи вач нео ре а ли стич ког прав ца, 
Волц јед ним де лом при па да би хеј ви о ри зму и исто риј ској со-
ци о ло ги ји. Ову дру гу тен ден ци ју у ме ђу на род ним од но си ма 
не при хва та од Аро на у ме ри у ко јој то чи ни Хоф ман, али же-
ле ћи да утвр ди трај не цр те јед не по ли ти ке, он мо ра да укљу-
чи и чи ни о це ко ји је узро ку ју. Ово је слу чај са већ на ве де ном 
рав но те жом сна га. Уко ли ко не ко же ли да је ели ми ни ше, он 
мо ра да ути че на про ме ну свих  усло ва ко ји је узро ку ју.

Мир, као нај ва жни ји циљ ко ме те жи це ло чо ве чан ство, 
Волц од ре ђу је дво стру ким негативитетом: од су ством при-
нуд них еле ме на та у ме ђу на род ној за јед ни ци (да ли је баш та-
ко?!) и од су ством на си ља. Исто као и Арон, и он из ра жа ва 
песимизам у по гле ду ре ша ва ња овог пи та ња, упра во због од-
су ства при нуд ног еле мен та ко ји би др жа ве на вео на аде кват-
но по на ша ње.15

Мон те скје и Ру со, у свој ству ти пич них пред став ни ка 
тре ћег ни воа ана ли зе,  кри ти ку ју Хоб со во и Спи но зи но при-
род но ста ње ис ти чу ћи да је то фик ци ја ко ја по ти че од прет по-
став ке да су  љу ди у при род ном ста њу во ђе ни  на ви ка ма  ко је 
сти чу у дру штву, али без огра ни че ња ко ја им оно на ме ће. Ру-
со и Мон те скје сма тра ју да чо век пре ус по ста вља ња дру штва 
ни је раз ви јао по ро ке по но са и за ви сти. Они су ова кав за кљу-
чак из ве ли јер су у про у ча ва њу људ ске исто ри је оти шли још 

14 Исто, стр.  209.
15 Сло вић, С., „Аро но ва кон цеп ци ја су ко ба и ра то ва у ме ђу на род ним од но-

си ма“, Политичкаревија,4/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
стр. 101-124; Сло вић, С., Ароноватеоријамеђународниходносаиактуелно
косовскопитање, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2009, 
стр. 109-113.
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је дан ко рак уна зад (у по гле ду ис пи ти ва ња узро ка на стан ка 
при род ног ста ња). Су ко би про ис ти чу из друштвенеситуа
ције; “Чим чо век уђе у дру штве но ста ње, гу би се осе ћај сла-
бо сти код чо ве ка, јед на кост по пу шта и по чи ње ста ње ра та.“16

У при род ном ста њу је би ла нео п ход на би ло ко ја фор ма 
са рад ње за то што су људ ске ак тив но сти би ле пре ви ше раз-
вод ње не. Дру штве но ста ње на ста је као кул ми на ци ја ду ге 
исто риј ске ево лу ци је ко ја са др жи еле мен те ис ку ства, ин те-
ре са, на ви ка, тра ди ци је и по тре бе. Узро ци су ко ба се не на ла-
зе у ми сли ма љу ди, већ у при ро ди њи хо вих друштвенихак
тивности. Уко ли ко зна мо „ка ко да при хва ти мо прав ду ко ја 
до ла зи од Бо га, не тре ба ју нам ни вла да ни пра во“ – ис та као 
је Ру со у свом чу ве ном „Дру штве ном уго во ру“.

Уко ли ко су же ље и мо ти ви свих за до во ље ни, у дру-
штве ном ста њу не ма су ко ба. Ме ђу тим, кад год ком би на ци ја 
при род них пре пре ка и ра ста ста нов ни штва по чи њу да са рад-
њу чи не нео п ход ном, ства ра ју се усло ви за из би ја ње су ко ба. 
У при род ном ста њу, при ли ком бор бе из ме ђу чул ног и ра зум-
ског де ла људ ске при ро де, до ла зи до пре о вла да ва ња оног ра
зумског, ко ји чо ве ку ука зу је на то да ње го ви ду го роч ни ин те-
ре си за ви се од са рад ње ко ја ће сви ма ко ри сти ти.

Уко ли ко хар мо ни ја тре ба да се раз ви ја у анар хи ји, он-
да чо век мо ра би ти са вр ше но ра ци о на лан да схва ти да и сви 
оста ли мо ра ју би ти та кви. Пре ла ском из при род ног у дру-
штве но ста ње, љу ди до би ја ју ви ше на материјалном пла ну 
и, са мим тим, знат но се мењају.  Од ли ка дру штве ног ста ња је 
та да „у ње му при род на сло бо да по ста је дру штве на сло бо да, 
а по се до ва ње по ста је власништво. На да ље, чо век у дру штве-
ном ста њу сти че мо рал ну сло бо ду ко ја га чи ни соп стве ним 
го спо да ром; по кор ност пра ву ко је при пи су је мо са ми се би по-
ста је сло бо да“.17

Об ја шња ва ју ћи од но се ме ђу др жа ва ма, Ру со, исто као 
и Спи но за, упо ре ђу је по на ша ње др жа ва у све ту са по на ша-
њем чо ве ка у при род ном ста њу. Али, за раз ли ку од Спи но зе, 
код Ру соа иден тич ност мо ти ва ци је по је дин ца и др жа ве пред-
ста вља мо гу ћу подударност, док код Спи но зе то пред ста вља 
нео п ход ну прет по став ку.

16 Mon ti squ i eu,  L’espritdeLois,  Li vre1, Haf ner Pu blis hing, New York, 1949.
17 Ro us se au J. J.,  Lecontratsocial,  p. 18-19. нав. пре ма:    Waltz, K., MantheSta

teandWar, op. cit., p. 172.



СрђанСловић УЗРОЦИРАТАНАКОСОВУ...

252

Из на ве де ног се ја сно ви ди да је нео п ход но на пра ви ти 
ја сну раз ли ку из ме ђу сва три на ве де на ими џа. Њи хо во ме-
ђу соб но ме ђу деј ство је не из бе жно. Ово је си ту а ци ја уну тар 
од ре ђе не шко ле (нео ре а ли зам), а   код пред став ни ка раз ли чи-
тих шко ла је то  те же по сти ћи. Овај не до ста так ја сне раз гра-
ни че но сти ме ђу пред став ни ци ма раз ли чи тих шко ла и чи ни 
пред мет ис тра жи ва ња сло же ним.

 На кра ју овог де ла из ла га ња тре ба ис та ћи да ни јед-
на од на ве де них пред ста ва узе та по на о соб, ни је у ста њу да 
об ја сни узро ке из би ја ња су ко ба и ра тва. Ако то по ку ша мо 
да об ја сни мо са мо пр вом пред ста вом, да је, ре ци мо, основ ни 
узрок из би ја ња Пр вог свет ског ра та от пу шта ње кан це ла ра 
Би змар ка у Не мач кој 1890. го ди не, он да би смо пре ви де ли чи-
тав сплет до га ђа ја и окол но сти ко је су има ле мо жда ва жни ји 
ути цај на из би ја ње ра та (раст не мач ке мо ћи, раст на ци о на ли-
зма, уну тра шњи кла сни су ко би, агре сив на не мач ка по ли ти-
ка, сма ње ње уло ге по сре до ва ња у су ко би ма и мно ге дру ге). 

 Слич но је и са дру гим ни во ом ана ли зе. И овај ни во 
ана ли зе „пре ви ше пред ви ђа“, чи ме за ма гљу је не ке од на по ра 
да се об ја сни ме ђу на род на по ли ти ка. Не мо же се ни ка ко ге-
не ра ли зо ва ти да са мо тзв. „до бре др жа ве“ не ра ту ју, већ са мо 
тзв. „ло ше“. На кон за вр шет ка Пр вог и Дру гог свет ског ра та, 
увре жи ло се схва та ње да де мо крат ске др жа ве не ра ту ју. Ме-
ђу тим, и де мо кра ти је уме ју да ра ту ју у ис тој оној ме ри као и 
ко му ни стич ке др жа ве (рат САД-а про тив Ви јет на ма, СССР-а 
про тив Ки не, Кам бо џе). Бли же исти ни би би ло схва та ње да 
ли бе рал не де мо кра ти је ма ње ра ту ју из ме ђу се бе, а ви ше про-
тив ауто ри тар них др жа ва. Ова пре ми са би се мо гла при ме-
ни ти и на рат на Ко со ву и Ме то хи ји. 

 Ка да је реч о тре ћем ни воу ана ли зе, иако је он мо жда 
нај бли жи за об ја шње ње узро ка ра то ва, ни он ни је сам по се би 
до во љан. Ово ис ти че мо због то га што се ме ђу на род ни си сте-
ми увек на ла зе у не ком ви ду рав но те же (би по лар на, мул ти-
по лар на или уни по лар на), ко ја увек те жи да бу де на ру ше на. 
Уоста лом, ка ко ис ти че и проф. Ра до слав Сто ја но вић, „рав но-
те жа сна га, са ма по се би, прет по ста вља рат за ње но на ру ша-
ва ње“. На да ље, би по лар ни си стем је са др жа вао  мо гућ ност 
јед ног ка та стро фал ног ну кле ар ног ра та, мул ти по лар ни си-
сте ми те же дис пер зи ји мо ћи, а уни по лар ни увек те же на ру-
жа ва њу пре мо ћи хе ге мо на. 
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 Мо жда би од го вор тре ба ли по тра жи ти у Аро но вој 
исто риј ској со ци о ло ги ји. Она је јед на од рет ких ди сци пли на 
ко ја про блем са гле да ва у ње го вој сло же но сти, прет по ста вља 
мул ти ди сци пли нар ност и те жи об ја шње њу по ја ва и про це са 
у ме ђу на род ној по ли ти ци – она за го ва ра тзв. кон цеп ту ал ни 
оквир пу тем ко јег се одва ја ју бит не од не бит них чи ње ни ца. 
Без ода би ра ња не ма ни об ја шња ва ња. 

УзроциратанаКосовуиМетохијипрема
теоријипредставеумеђународнимодносима

(Краткастудијаслучаја)

– То ком 1989. го ди не, срп ска скуп шти на је по че ла са 
при пре мом аманд ма на на срп ски устав, ко ји ће уве-
ли ко сма њи ти ин ге рен ци је по кра ји на. Ка да је аманд-
ма ни ма на Устав из 1989. го ди не по кра ји на ма   од у зе-
то пра во ве та на устав не про ме не и део за ко но дав не, 
суд ске и управ не функ ци је,   оне би ва ју  вра ће не у 
оквир Ре пу бли ке Ср би је. 

– Ал бан ци на ово ре а гу ју оку пља њем у руд ни ку Треп-
ча тра жив ши остав ку Рах ма на Мо ри не и уки да ње 
Ми ло ше ви ће ве дис кри ми на тор ске по ли ти ке. Основ-
на иде ја во ди ља би ла им је по вра ћај Уста ва из 1974. 
го ди не. Мо ри на је под нео остав ку, али ју је на ин тер-
вен ци ју Бе о гра да по ву као. Бе о град уво ди ван ред но 
ста ње, по о штра ва ре пре сив не ме ре и хап си из гред-
ни ке, ме ђу ко ји ма је био и Вла си. Скуп шти на Ко со ва 
се са ста је 23. мар та 1989. го ди не и да је са гла сност 
на аманд ма не.  У знак про те ста 7 по кра јин ских ал-
бан ских ми ни ста ра је под не ло остав ку. Срп ска скуп-
шти на је у мар ту ме се цу до не ла „Про грам оства ри-
ва ња ми ра и про спе ри те та на Ко со ву и Ме то хи ји“.  
Ме ђу дра стич ни јим ме ра ма би ле су за бра на пу бли-
ко ва ња Рилиндије и за тва ра ње Ко сов ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. 

– Ал бан ски де ле га ти Скуп шти не Ко со ва до но се, у ју-
лу 1990. го ди не, „Устав ну де кла ра ци ју“, ко јом по кра-
ји ну про гла ша ва ју Ре пу бли ком, а на тај ном са стан ку 
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у Ка ча ни ку, у сеп тем бру исте го ди не, до но се Устав 
Ре пу бли ке Ко со во. 

– Устав СРЈ из 1992. го ди не „при зна је и јем чи пра-
ва на ци о нал них ма њи на на очу ва ње, раз вој и из ра-
жа ва ње њи хо вих ет нич ких, кул тур них, је зич ких и 
дру гих по себ но сти, као и на упо тре бу на ци о нал них 
сим бо ла у скла ду са ме ђу на род ним пра вом“ (члан 
11., 13. и 15. Уста ва СРЈ). 

– По сто ја ње  на Ко со ву и Ме то хи ји   две па ра лел не 
вла сти. Срп ске, ко ја има ле гал ни, и ал бан ске, ко ја 
има не ле гал ни ка рак тер. Дез ин те гра ци ја СФРЈ због 
раз во ја на ци о на ли зма и се па ра ти зма (се це си о ни зма) 
са из ра же ним уну тра шњим и спољ ним де тер ми-
ни са но сти ма до ве ла је и до  ин тер на ци о на ли за ци је 
„ко сов ског про бле ма“. 

– По чет ком 1989. го ди не, от по ром про тив срп ске до-
ми на ци је је ру ко во дио уни вер зи тет ски про фе сор 
обра зо ван у Па ри зу, Ибра хим Ру го ва. Он је уз по моћ 
сво јих са ве зни ка осно вао Де мо крат ски са вез Ко со-
ва (DSK). Све ово се де ша ва ло уочи Ми ло ше ви ће вог 
уки да ња ауто но ми је Ко со ву, ко ја је има ла за циљ на-
ци о нал ну не за ви сност.  5. ју ла исте го ди не је оформ-
ље на тзв. Скуп шти на Ко со ва у сен ци. Нај зад, 21. сеп-
тем бра 1991. го ди не, она је про гла си ла „Ре пу бли ку 
Ко со во“ ко ја ће би ти „су ве ре на и не за ви сна др жа ва“. 
Це ло куп на ак тив ност је по твр ђе на ре фе рен ду мом од 
26-30 сеп тем бра  где је 87 % гла са ча иза шло на из бо-
ре, а 99,87 % од њих гла са ло за по др шку не за ви сно-
сти. 18

– У апри лу 1990. го ди не, Шкељ зен Ма ли ћи и дру ги из 
Удру же ња фи ло зо фа и со ци о ло га осно ва ли су одво-
је ну Социјалдемократскустранку. Још се дам пар-
ти ја осно ва но је из спек тра но вих, углав ном мла дих 
ко сов ских ин те лек ту а ла ца и про фе си о на ла ца. Они 
су се од ре кли сва ке на де у по зи тив не про ме не уну-
тар ју го сло вен ског ко му ни стич ког окви ра 1989. го-
ди не, по што је Ми ло ше ви ћев ре жим ухап сио Азе ма 

18 Auer svald P., and D., TheKosovoConflict:ADiplomaticHistorythroughDocu
ments, Cam brid ge, Kle wer Law In ter na ti o nal, 2000,  pp. 56-59.
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Вла си ја, мла дог ре фор ми стич ког ли де ра ко сов ског 
огран ка СКЈ, за то што је по ку шао да раз ре ши штрајк 
у Треп чи. 

–  У При шти ни је 1. ју ла 1990. го ди не фор ми ран и „Ко
совски демократски форум“ у при су ству свих ал-
бан ских ал тер на тив них по ли тич ких стра на ка са 
Ко со ва и Ме то хи је. У Де кла ра ци ји ко ја је та да усво-
је на тра жи се обез бе ђи ва ње су ве ре ни те та Ко со ва у 
ви ду „кон сти ту тив не је ди ни це ју го сло вен ске за јед-
ни це рав но прав не са дру гим је ди ни ца ма“, од но сно 
ста тус ре пу бли ке за Ко со во. У то вре ме су ал бан ски 
ли де ри из ра зи ли бо ја зан да ће им Бе о град ус кра ти ти 
ауто но ми ју до би је ну Уста вом из 1974. го ди не. Ово 
је био пр ви при ти сак на ал бан ску опо зи ци ју. Дру ги 
се са сто јао у то ме што је ДСК при кри ве но же лео да 
ри зи ку је пре о вла ђу ју ћу по зи ци ју на Ко со ву и у ал-
бан ској ди ја спо ри, тра же њем де мо крат ских из бо ра 
пре ре ше ња те ри то ри јал ног ста ту са. На ве де ни ста-
тус ре пу бли ке је био је ди на ал тер на ти ва пот пу ној 
се це си ји. Ру ко вод ство ДСК је од ба ци ло и из глед ну 
за јед нич ку по ли тич ку плат фор му са оста лим пар ти-
ја ма, а и би ло ка кво уче шће на срп ским из бо ри ма те 
го ди не.

– Бе о град ско ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и 
„ру ко во де ћи тим за ван ред не си ту а ци је“ јед но став-
но су пре у зе ли по кра ји ну по сле су спен зи је ње ног 
пар ла мен та и ад ми ни стра ци је.19 Они су уско ро от пу-
сти ли 115.000 од 170.000 ко сов ских Ал ба на ца за по-
сле них у шко ла ма, бол ни ца ма, су до ви ма и јав ној ад-
ми ни стра ци ји – из ве стан број већ је од био да до ла зи 
на по сао, а оста так је су спен до ван. Днев не но ви не 
Rilindja су за тво ре не, а те ле ви зиј ска ста ни ца пре у зе-
та. По ред на ве де ног, до бар део ал бан ског жи вља се 
на шао и без со ци јал ног оси гу ра ња. 

19 Ова тврд ња тра жи ма ло по ја шње ње. Тач но је то да је Ре пу бли ка Ср би ја су-
спен до ва ла ауто но ми ју Ко со ва да ту Уста вом из 1974. го ди не, али је та ко ђе и 
тач на тврд ња да је ту исту ауто но ми ју ко сов ским Ал бан ци ма дао та да шњи 
пред сед ник СФРЈ – Ј.Б. Ти то, ко ја је би ла ви ше од ауто но ми је и да та без са-
гла сно сти Ре пу бли ке Ср би је. Ако је та ко не што мо гао Ти то да ура ди, за што 
он да Ми ло ше вић ни је мо гао да вра ти све на ста ро слич ном од лу ком?
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– ДСК и оста так по ли тич ког спек тра су ком би но ва ли 
сна ге да би ство ри ли мре жу слу жби у сен ци, ко је ће 
обез бе ди ти основ но, сред ње и уни вер зи тет ско обр-
ра зо ва ње, уз основ не ме ди цин ске услу ге до кра ја де-
це ни је.20 Услу ге ко је је по ну дио срп ски ре жим су би-
ле бој ко то ва не, чи ме је Ко со во би ло од се че но од про-
пи сно опре мље них бол ни ца, а, по ми шље њу про за-
пад них ана ли ти ча ра и исто ри ча ра, ал бан ској де ци је 
би ло оне мо гу ће но да стек ну би ло ка кво зна ње срп-
ског је зи ка. Ова тврд ња се тре ба узе ти услов но, јер 
су са ми Ал бан ци ви ше же ле ли да ство ре сво је па ра-
лел не ин сти ту ци је не го да се обра зу ју у срп ским на 
свом ма тер њем је зи ку. Јед но став но, све је већ би ло 
укло пље но у кла сич ну ше му индоктринације ве за не 
за ства ра ње не за ви сне др жа ве Ко со во.

– У та квој ат мос фе ри је ма ја 1992. го ди не опо зи ци ја 
ко сов ских Ал ба на ца одр жа ла избореусенци, на ко-
ји ма је ДСК осво јио 96 од 100 ме ста у пар ла мен ту у 
сен ци. Ру го ви на мно го хва ље на ак тив ност у не на-
сил ном от по ру би ће из ло же на при ти ску од 1993. го-
ди не, па на да ље. Услед те шких усло ва жи во та и ра-
да, мно ги Ал бан ци су еми гри ра ли. Иако се не мо же 
по хва ли ти ве шти на ма прак тич ног по ли ти ча ра, сна-
ге око ње га још ни су би ле до вољ но ја ке да га по ра зе. 
Кра јем 1993. го ди не не ко ли ко сто ти на хи ља да Ал ба-
на ца је на пу сти ло Ко со во и оти шло у за пад ну Евро-
пу. Мно ги су та мо от кри ли све ја че по зи ве ал бан ске 
ди ја спо ре за не за ви сност и ору жа ни от пор, ко ји ма је 
би ло те шко одо ле ти. Ру го ва је тр пео кри ти ке због 
сво је уме ре но сти и по чео да се осла ња на не ко му ни-
стич ког пред сед ни ка Ал ба ни је Са ли ја Бе ри ше. То се 
ни је нај по вољ ни је за вр ши ло по Ру го ву, јер је Бе ри-
ша, на при ти сак за пад них зе ма ља, по ву као одо бре-
ње за не за ви сност.

– Ни срп ска по зи ци ја на Ко со ву ни је би ла не са вла ди-
ва. Удео срп ског ста нов ни штва у це ло куп ној по пу ла-
ци ји на Ко со ву је био ис под 10% 1995. го ди не, тј. ма-
ње од 200.000. Ми ло ше вић је му дром так ти ком ус-

20 Лем пи, Џ. Р.,  Југославијакаоисторија, Дан Граф, Бе о град, 2004, стр. 364.
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пео да из бег не би ло ка кве пре го во ре о Ко со ву за пре-
го ва рач ким сто лом кад је на те рао бо сан ске Ср бе да 
при хва те Деј тон ски спо ра зум. Ру го ва се кла дио на 
за пад ну ин тер вен ци ју као на док на ду за па сив ни от-
пор чак и ла ска њи ма срп ске опо зи ци је, и из гле да, из-
гу био. Не у спех огор че ног ан ти ми ло ше ви ћев ског ру-
ко вод ства ко а ли ци је За јед но да обра ти ви ше па жње 
на Ко со во, или по ну ди пре го во ре чак и о ре пу блич-
ком ста ту су, ни у ком слу ча ју ни је при до био би ло 
ког ко сов ског ли де ра да раз ми сли о бој ко ту срп ског 
по ли тич ког про це са. Пут ка још јед ном ет нич ком ра-
ту био је са да ши ром отво рен. – У при лог ова квом 
не сре ђе ном ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји ишли су и 
спољ ни чни о ци. По ред ве ли ких си ла, ту тре ба укљу-
чи ти и ислам ске зе мље. Оне су до при не ле да иде ја о 
ве ли кој Ал ба ни ји и да ље жи ви. Она је за сно ва на не 
на мул ти ет нич но сти, већ на ма јо ри за ци ји, из ве де не 
из на ци о нал не хо мо ге но сти на осре ђе ном про сто ру. 
По сле окон ча ња „хлад ног ра та“ по др шка се тра жи 
од NA TO-а и ислам ских зе ма ља. У том ци љу је Де-
мо крат ски са вез Ко со ва по се тио Ти ра ну, 22. фе бру а-
ра 1991. го ди не, од мах на кон ру ше ња ста туе Ен ве ра 
Хо џе у Ти ра ни. Ко сов ски Ал бан ци су би ли за бри ну-
ти због чи ње ни це да Ал ба ни ју ви ше од две го ди не не 
за ни ма ко сов ско пи та ње. 

– Су срет Ру го ве   са Гра мо зом Па шком, јед ним од во-
ђа Де мо крат ске пар ти је. Том при ли ком су по сти гли 
са гла сност да спо ра зум но ра де „на по сти за њу ду го 
оче ки ва ног ре ше ња ал бан ског пи та ња“. У ок то бру 
исте го ди не, вла да у Ти ра ни је при зна ла но во про-
кла мо ва ну тво ре ви ну – Ре пу бли ку Ко со во. Та да се 
отва ра и пред став ниђ тво ДСК у Ти ра ни. У Ја ну а ру 
1992. го ди не до ла зи до одр жа ва ња ве ли ког ску па со-
ли дар но сти са Ал бан ци ма на Ко со ву, од мах по при-
зна њу не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске. Зва нич на 
Ти ра на је, упо ре до са по др шком зах те ва ко сов ских 
Ал ба на ца, по др жа ва ла и Ал бан це у БЈР Ма ке до ни ји, 
а по себ но Пар ти ју де мо крат ског про спе ри те та. 

– Ни ка ко не сме мо из гу би ти из ви да и ал бан ску ди ја-
спо ру, ко ја је на ста вљач де лат но сти ра ни јег Ко сов-
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ског ко ми те та. По себ но је би ла ак тив на ди ја спо ра 
у САД-у. Би ла је фи нан сиј ски моћ на и до след на у 
сво јим ак тив но сти ма. Она је 1986. го ди не осно ва ла 
Ал бан ско-аме рич ку ци вил ну ли гу, са за дат ком ло-
би ра ња у САД-у у ко рист ко сов ских Ал ба на ца. Сво-
јом де лат но шћу отво ри ли су пут при је ма у аме рич ки 
Се нат и Кон грес и ти ме лак ше омо гу ћа ва ла ства ра-
ње ан ти срп ског рас по ло же ња. По ред ме ди ја, циљ на 
гру па ло би ра ња би ли су кон гре сме ни и се на то ри. 
Ал бан ци су при ка зи ва ни као жр тве срп ске „агре си-
је“ и „до ми на ци је“.21  

– Ср би ја је ка сни ла са про ме на ма це лу де це ни ју због 
санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це и остан ка Ми ло ше-
ви ћа на вла сти. За све ет нич ке су ко бе ко ји су вр ху-
ни ли рас па дом Ју го сла ви је, нај ви ше је оп ту жи ва на 
Ср би ја и њен пред сед ник Ми ло ше вић. Ова ква сли ка 
је тра ја ла све до усва ја ња Деј тон ском ми ров ног про-
це са, на кон че га се сли ка о Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу 
ме ња. Ме ђу тим, и по ред ових про ме на, спољ ни зид 
санк ци ја је и да ље остао да ви си као Да ма клов мач 
над Ср би јом. Оне ће увек мо ћи да бу ду ак ти ви ра не 
уко ли ко Ср би ја не ис пу ња ва од ред бе Деј тон ског ми-
ров ног про це са. 

– 1996. и 1997. го ди не одр жа ни су из бо ри у СРЈ, где је 
Ми ло ше вић до био 64 од 138 ме ста у Са ве зној скуп-
шти ни. Са Ше ше ље вих 16 ман да та имао је ве ћи ну. 
Опо зи ци ја је ус пе ла да по стиг не нео че ки ва но до бар 
ре зул тат на ло кал ним из бо ри ма (Бе о град, Ниш, Кра-
гу је вац). Не за до во љан ова квим ста њем, Ми ло ше вић 
је на ре дио Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји да по ни-
шти из бор не ре зул та те у ме сти ма у ко ји ма је по бе ди-
ла опо зи ци ја због „број них из ве шта ја са те ре на о кр-
ше њу из бор не про це ду ре. Ре зул та ти су по ни ште ни 
27. но вем бра 1996. го ди не, на кон че га у ве ћим гра до-
ви ма Ср би је до ла зи до ма сов них про те ста сту де на та 

21 Дру га по фи нан сиј ској мо ћи и ор га ни зо ва но сти ал бан ска ди ја спо ра би ла је 
у Швај цар ској. Она је пру жи ла уто чи ште за 75.000 Ал ба на ца са Ко со ва, по-
себ но по сле 1989. го ди не. Швер цом дро ге, оруж ја и оста лим тран сак ци ја ма 
иза зва ла је ве ли ке фи нан сиј ске по ре ме ћа је у Ал ба ни ји.
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и гра ђа на, ко ји су, на оп ште из не на ђе ње,  по ста ја ли 
све ма сов ни ји. 

– Су коб вла сти са ал бан ском стра ном је 1998. го ди не 
до био ра зор не об ли ке. До шло је до ге рил ских ак ци-
ја ши ро ких раз ме ра Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва, а 
и до ре пре сив них ме ра по ли циј ских сна га и Вој ске 
СРЈ, а са мим тим и до ве ли ких људ ских жр та ва и 
ра за ра ња. Све   ово је  до ве ло до ху ма ни тар не ка-
та стро фе ме ђу ал бан ским ста нов ни штвом, али ни 
срп ско ни је би ло по ште ђе но по сле ди ца. Овим се ко-
нач но Ко сов ско пи та ње ин тер на ци о на ли зо ва ло. Раз-
го во ри су по сте пе но пре ра ста ли у пре го во ре ко јим 
се оба ве шта ва ју Кон такт гру па за бив шу Ју го сла-
ви ју, ОЕБС, ЕУ и Са вет без бед но сти. Су сре ти из ме-
ђу Ми ло ше ви ћа и Ру го ве ни су да ли не ке кон крет-
не ре зул та те. Ал бан ска стра на је вр ши ла при ти сак 
ра ди пре ки да ору жа них деј ста ва где су стра да ли и 
ци ви ли. Не по пу стљи вост ал бан ске стра не у зах те ву 
за фор ми ра њем не за ви сног Ко со ва тра жи ла је ја сан 
од го вор ме ђу на род не за јед ни це, чи ји су ви тал ни ин-
те ре си пре ва зи ла зи ли не по мир љи вост стра на у су-
ко бу. Власт   ни је по ка за ла спрем ност за раз го во ре, 
та ко да је опет усле ди ла ре пре си ја. Глав ну ка рак те-
ри сти ку ове ета пе је пред ста вља ло пу но укљу че ње 
ме ђу на род не за јед ни це у кон тро лу ста ња на те ри то-
ри ји КиМ. При ти сак ме ђу на род ног фак то ра је имао 
успе ха. Ово ме је до при не ло и из ја шња ва ње ме ђу на-
род ног фак то ра про тив да ва ња не за ви сно сти Ко со-
ву у при лог очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
су ве ре ни те та СРЈ. Прав ну ба зу ове си ту а ци је пред-
ста вља ли су са гла сност из ме ђу пред сед ни ка СРЈ и 
пред сед ни ка САД као и Спо ра зум о ве ри фи ка ци ји 
ста ња на Ко со ву из ме ђу ОЕБС и СРЈ и Ва зду шној 
кон тро ли НА ТО и СРЈ. Оба ве зе ал бан ске стра не и 
СРЈ су утвр ђе не ре зо лу ци ја ма 1160, 1199 и 1203 из 
1998. го ди не. У ре зо лу ци ја ма се ис ти че да све оно 
што се до го ди ло 1998. го ди не пред ста вља кон ти ну-
и ра ну прет њу ми ру у ре ги о ну, а и да ље се по зи ва 
на гла ву VII По ве ље УН, ко ја омо гу ћа ва во ђе ње аде-
кват них ак ци ја раз ли чи тог ка рак те ра у ци љу сми ри-
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ва ња евен ту ал них но вих бор би и у слу ча ју од би ја-
ња или бло ки ра ња пре го во ра. Зах те ва се по вла че ње 
од ре ђе них кон ти ге на та спе ци јал них по ли циј ских и 
вој них сна га СРЈ и од ре ђе на кон тро ла на те ре ну или 
из ва зду ха, пре кид те ро ри стич ких ак ци ја и нео д ло-
жан по че так пре го во ра. 

–  Срп ској стра ни су на мет ну те ве ће оба ве зе и   она се 
сма тра ла од го вор ном за ову си ту а ци ју. Од ал бан ске 
стра не се, по ред при хва та ња пре го во ра, тра жи ло и 
по што ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та СРЈ. На да-
ље, тра жи ло се и по што ва ње пра ва на са мо о пре де-
ље ње у ње го вом  уну тра шњем сми слу, тј. у скла ду 
са Де кла ра ци јом о прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва 
о при ја тељ ским од но си ма ме ђу др жа ва ма у скла ду 
са По ве љом УН из 1972. го ди не. 

– По сле „хлад ног ра та“, на ни воу др жа ва до шло је до 
ве ли ких про ме на, иза зва них про ме на ма у ме ђу на-
род ном си сте му. На кон не стан ка би по лар не рав но те-
же сна га и па да ко му ни зма, зе мље бив шег со вјет ског 
бло ка гра ви ти ра ју ка по ли тич ким и еко ном ским си-
сте ми ма зе ма ља на За па ду. Цен тра ли стич ки во ђе не 
еко но ми је и иде о ло шка кул тур на кон тро ла ко му ни-
стич ких по ли тич ких вла сти ни су ус пе ли да оп ста ну 
под на ле ти ма гло ба ли за ци је. Те жи ле су члан ству у 
НА ТО-у и еко ном ским ин те гра ци ја ма.

– Уло га во де ће си ле у све ту (САД), би ла је не из бе-
жна. И у њој и у ме ђу на род ним од но си ма су се, у 
исто вре ме, де ша ва ле по сле хлад но ра тов ске про ме-
не. По сле ере хлад ног ра та ( а и пре то га), по ред већ 
по зна тих „тврдих“ ви до ва мо ћи, до ла зи до раз во-
ја „меког“ или ин ди рект ног на чи на вр ше ња мо ћи. 
Од ре ђе на зе мља мо же по сти ћи ци ље ве ко је же ли у 
свет ској по ли ти ци због то га што дру ге др жа ве же ле 
да је сле де, или су се оне сло жи ле да сле де си стем 
ко ји про из во ди та кве по сле ди це. Кључ на реч ко ја се 
из во ди из овог дис кур са јепромена. Ра ди се о та квом 
струк ту ри ра њу си ту а ци је у свет ској по ли ти ци да би 
се омо гу ћи ла про ме на по на ша ња дру гих у по себ ној 
си ту а ци ји. На ве де но по на ша ње је по на ша ње при ли-
ком вр ше ња „ме ке“ мо ћи (softpower). С дру ге стра не, 
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са ма спо соб ност уста но вља ва ња же ље и мо ти ва се 
по ве зу је са нео пи пљи вим из во ри ма мо ћи као што су 
кул ту ра, иде о ло ги ја и ин сти ту ци је.

– До про ме на је до шло и на по љу без бед но сти. Уме-
сто до та да шњег кон цеп та над ме та ња у без бед но сти, 
раз ви ја се кон цепт са рад ње у без бед но сти. Под сти чу 
се ре ги о нал не ини ци ја ти ве, по себ но у ју го и сточ ној 
Евро пи, та ко да се ства ра ју усло ви за ду го роч ни је 
пе ри о де ми ра. Ме ђу тим, Ср би ја и та да шња СРЈ су 
за ка сни ле са овим ини ци ја ти ва ма. Да их је би ло, ве-
ро ват но до ра та на Ко со ву и Ме то хи ји не би ни до-
шло. 

– Мно го број ни су из во ри пре о вла ђу ју ће по зи ци је 
САД-а. Оне по се ду ју из у зет ну војну моћ. Та моћ не 
са мо да је ве ћа од би ло ко је дру ге у све ту, не го је и 
нај ве ћа од свих, јер из два ја ња за вој не по тре бе пре-
ва зи ла зе она код свих оста лих ве ли ких си ла за јед но. 
Осим из ван ред ног стра те гиј ског ну кле ар ног ар се-
на ла, САД има ју и ве о ма раз ви је но кон вен ци о нал но 
на о ру жа ње без прем ца у све ту – ово се од но си на 
коп не не, ва зду шне и по мор ске сна ге. По се ду ју но-
са че ле те ли це Ni mic (Nimitzclass) и још две ко је су  
у то ку кон струк ци је, као и 725 стра них вој них ба за. 
Ово ме тре ба при кљу чи ти и тзв. стра те гиј ске ва зду-
шне мо сто ве ко ји омо гу ћа ва ју про јек то ва ња њи хо ве 
мо ћи на ве ли ку да љи ну. 22

– О економској сна зи САД не тре ба по себ но тро ши ти 
ре чи. Она об у хва та 40 % свет ске про из вод ње. На-
да ље, САД пред ста вља ју се ди ште 20 од 50 нај ве ћих 
ком па ни ја у све ту, а слу же као из вор 62 од 100 ме-
ђу на род них брен до ва, што све чи ни 33 % свет ског 
ДБП.23 Оно што мо же зву ча ти за па њу ју ће, је сте чи-
ње ни ца да САД тро ше 4 % свог ДБП од 12 три ли о-
на $, што је ма ње од 1/3 по тро ше но за вре ме Дру гог 
свет ског ра та. По ред на ве де них, САД рас по ла жу и 
па ра ме три ма „меке моћи“. Оне су пр ве у све ту по 

22 Raymond G. А.,  SerbianAmericanRelationsintheTwilightofUnipolarity, у: 
Од но си САД-Ср би ја – фи нал на про ве ра, ФПН, Бе о град,  2008, p. 224.

23 Za ka ria, F., TheArrogantEmpire, New swe ek, March 24, 2003. In ter na ti o nal In-
sti tu te for Ma na ge ment De ve lop ment, 2004, p. 23.
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бро ју ком пју те ра, Ин тер нет web сај то ва, сер ве ра и 
мо бил них те ле фо на. Та ко ђе се на ла зе на пр вом ме-
сту по бро ју док то ра на у ка у обла сти при род них 
на у ка и во ђе њу ди ги тал них ра то ва и ва зду шних де-
сант них на па да.

– САД има ју ве ли ки ути цај и као отво ре но, при ма-
мљи во дру штво, сме ште но у сре ди шту гло бал них 
те ле ко му ни ка ци ја. Аме рич ки филм, ТВ, по пу лар на 
кул ту ра и ви со ко школ ске уста но ве при вла че мно ге 
сту ден те из це лог све та.

– По што је не стан ком ета пе „хладног рата“ не ста ла 
ера би по ла ри зма у ме ђу на род ним од но си ма, мно ги 
те о ре ти ча ри сма тра ју да је услед ова ко пре до ми нант-
не по зи ци је САД на сту пи ла но ва, ера уни по ла ри зма. 
О ова квом си сте му ме ђу на род них од но са је реч он да 
ка да 50 % свет ских ка па ци те та и ви ше бу де скон цен-
три са но у ру ка ма пре до ми нант не др жа ве, ко ја је у 
ста њу да пред у пре ди би ло ка кву ком би на ци ју оста-
лих др жа ва. По што је у по зи ци ји хе ге мо на, САД су 
по ста ле ме та дру гих др жа ва у успо ну ко је же ле да је 
сру ше као глав ног чи ни о ца рав но те же сна га у све ту. 
Ово се мо же ура ди ти кроз ба лан си ра ње, там пон зо не 
и си стем ком пен за ци је. 

– Сло бо дан Ми ло ше вић је био глав на ме та на па да за-
пад них по ли ти ча ра у де ве де се тим го ди на ма про-
шлог ве ка. Же лео је да на сил ним пу тем ре ши ко-
сов ско пи та ње. Оп ти рао је из ме ђу „све или ни шта“. 
Билт (Bu ilt) га је ди фи ни сао као „чо ве ка ко ји је имао 
спо соб ност да у крат кој пер спек ти ви бу де ма ло па-
мет ни ји од ве ћи не оста лих“24 Сма тран је лич но шћу 
ко ја сно си од го вор ност за све ра то ве из би ле на те ри-
то ри ји бив ше Ју го сла ви је. При го ва ра ло му се да је 
из над све га же лео власт. Основ но ору ђе у то ме био 
му је на ци о на ли зам. Био је лу кав так ти чар, али лош 
стра тег. Ни је по ка зи вао зна ке са мо по у зда ња, већ 
аро ган ци ју ко ја се ко си ла са ре а ли стич ном про це-
ном си ту а ци је. 

24 Билт, K., Задатакмир, Ра дио Б92, Бе о град, 1999, стр. 63.
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–  Ру го ва је био кре а тор по ли тич ког плу ра ли зма на 
Ко со ву и Ме то хи ји кра јем осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка. Био је уме ре ни ји од оста лих Ал ба на ца и 
ни је био за те ро ри стич ки (ге рил ски) на чин ра то ва-
ња. За ме ра ло му се то што ни је био до сле дан у спро-
во ђе њу по ли ти ке не на сил ног от по ра и што је же лео 
да са чу ва мо но пол ДСК-а на ло кал ном ни воу.  Ис-
по ља вао је сла бо сти у прак тич ном ру ко во ђе њу, по-
др жа вао је ви ше ауто но ми ју а ма ње не за ви сност па 
ди ја спо ра ни је би ла за до вољ на. У том ци љу је пот ко-
па ва ла Ру го ви ну по зи ци ју на Ко со ву. Ру го ва је тра-
жио по др шку не ко му ни стич ког пред сед ни ка ал ба-
ни је, Бе ри ше, али се то на кра ју ло ше за вр ши ло по 
ње га, јер је Бе ри ша по ву као одо бре ње за не за ви сност 
услед при ти са ка од стра не За па да. На кон то га по чи-
ње да ја ча уло га ли де ра ОВК. 

–  Клин тон је, као та да шњи пред сед ник нај моћ ни је 
др жа ве све та, био ти пи чан при мер осо бе но сти људ-
ске при ро де пред о дре ђе не за рат (war pro ne na tu re). 
Код ње га је, по при ро ди ства ри, чул ни део умно го ме 
над вла да вао ра зум ски. Раз ли ко вао се од Бу ша ти ме 
што је ве ћу па жњу по кло нио до ма ћој еко но ми ји, а 
ма ње спољ ној по ли ти ци. Шта ви ше, ни је ужи вао у 
су сре ти ма са стра ним др жав ни ци ма, али је, ипак, 
до след но спро во дио ре а ли стич ку по ли ти ку. Јед ном 
при ли ком је, на кон не у спе лих пре го во ра у Рам бу јеу, 
у иро нич ном то ну ре као да „Ми ло ше ви ћа не ће спа-
сти ни Ује ди ње не на ци је“. Нор мал но, алу ди рао је на 
мо гућ ност ва зду шног на па да на СРЈ без одо бре ња 
Ује ди ње них на ци ја, што се уисти ну и до го ди ло. По-
ли ти ка му ни је би ла уз гред ни ин те рес, већ „смрт но 
озбиљ на ствар“.   
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SrdјanSlovic

CAUSESOFWARINKOSOVOANDMETOHIA
ASPERTHEWALTZ’SIMAGETHEORYOF

INTERNATIONALRELATIONS

Sum mary

 
Aspertheauthor’sview,KennethWaltzintroducedanew

orientationinthetheoryofinternationalrelations–neorealistic
one.HediditbycontinuingofAron’sandMorgenthau’stheory
baseduponrealism.Biologicsociologicrootsofwarsandcon
flicts appearance within and among states are in the focus of
Waltz’sconceptofwars.

 Waltzisdealingwiththewaysofconflictsappearancesin
societies,states,andamongthemincludingthewaysofpeaceful
relationshipsestablishmentamongthem.Pessimismistobeari
singoutofhisattitudessincehedoesnotbelieveinthepossibi
lityofbasicman’sinstinctstransformation,whichareinveterate
inhim.Theevilisinveterateinmantogetherwithotherevilli
keinstincts–intolerance,violation,theft,murderswhichendup
inwar.Theyaretobeappearinginconstantaspecthistorically.
Observedbysecularpointofview,manisthebeingofthemixed
reasonableandsensualelements,wherethesensualoneprevails
overtheformerone.

 Furthermore,Waltz, similarly to Aron, draws his ideas
fromthepoliticalphilosophyofthe17thand18thcentury(Spinoza,
Kant,andRousseau).Itprovidedhimwiththeinspirationforthe
creationof famous„ImageTheoryof InternationalRelations“,
whichistobeconsideredasthefundamentforneorealisticcom
prehensionsininternationalrelations.Here,itisnotaboutanew
schoolororientation,butitisaboutthecontinuationofrealistic
tendenciesinthescienceofinternationalrelationsinAngloSa
xonliterature.ThisturningpointmadebyWaltzisnottobecon
vincingasAron’sone,sinceAronisthecreatorofanewschool.
Waltzbelongstosocalled„structural“neorealists,andthusheis
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closetoclassicalrealism.Thelackofmutualconfidenceamong
statesisabasicelementoftheinternationalsystem.

 Inhis famousbookfromthefieldof the theoryof inter
nationalrelations„Man,theState,War“,Waltzintroducesthree
levelsofanalysisofwarscausebycalling them„images“.The
levelofindividual,thelevelofstate,andthelevelofinternational
system.

 Waltz’stheoryofimagewillbeintheaspectofshortca
sestudyappliedonthecausesofwarappearanceinKosovoand
Metohia.Itwillturnoutthatthiswarwastobeacombinationof
allthreeimagestakenasawhole.
Keywards:neorealism,man’snature,pessimism,war,peace,Ko

sovoandМetohia,state,internationalsystem.
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Resume

 Basiccausesofwar,pursuanttothefirstlevelofWaltz’s
analysis,aretobefoundintheman’snatureandbehaviour.The
manisegoisticbeingandhasgotnonadequatelydirectedimpul
ses.Suchstatecanbeovercomebymeansofeducation.Theman
mustchangehimself,whatisconsideredtobeverydifficult.

 Waltz thinks theman is full of defects; his sensual part
overcomes thereasonableone,so thathe isapessimist.Aswe
can see,hemissesanobjective scientificapproach.The things
cannotbeobservedfromthepointofviewofpessimismoropti
mism.

 Thewarcannotbebasedonlyuponhumannature,butso
cialcircumstancesofitsappearancemustbetakenintoaccount
aswell.DifferentlyfromWaltz,Morgenthauismuchmorepessi
misticsincehedoesnotbelieveinthetransformationofhuman
defects.

 Asperthesecondlevelofanalysis,theinternalstructure
ofstateisthekeyforwarandpeacecomprehension.Therewere
manyexamplesinthehistorywheredespoticregimestriedtoset
tleinternaltensionsbytheaggressiveforeignpolicy.Statesare,
astheindividual,pronetodefects.Inthatsenseitwasnecessary
tocreatea„good“state,whichwillbedeprivedofdefects.Onthe
otherhand,itisverydifficulttocreateandidealstate.Suchsta
tecouldbeexistingonlyinPlaton’sidealismorwithsocialistsof
utopia.GoodstateforMarxistheonewhichdeterminesthepos
sessionoverproductionresources,forKantitistheonerespec
tingabstractprinciplesoflaw,andforWilson,theonerespecting
theprinciplesofnationalselfdetermination.

 Thestateininternalrelationsisequalizedwiththewarin
theforeignones.Kant,thesameasSpinoza,makesthedifference
betweensensualandreasonablepartofhumannature,andbeha
viourinaccordancewithreasonablepartishardtobereached.
Incasewebehaveinaccordancewiththereasonablepartofhu
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mannature,wearetofollowcategoricalimperative.Thereisno
categoricalimperativeinthestateofnature.Itmightbereached
inthesocialstate,butinordertoreachsuchstate,weneedthe
securityoflaw.

 Fromthepointofviewofthethirdlevelofanalysis,con
flictsamongstatesarelikelytooccurduetotheanarchicalstruc
tureofinternationalsystem.Theyareininternationalsystemthe
sameastheindividualinthestateofnature.Followingrealistic
behaviourofthestates,incasethestaterealizestheaimsachie
vedbymeansofwararemorevaluablefromtheonesbeingac
hievedbymeansofpeacefulresources,itwillgointowar.This
leadsustotheconclusionWaltzdoestheanalysisbyusingclas
sicalpremisesofrealism–force,power,nationalinterest,peace,
internationalmorale,balanceofpower.

 Socialstatedoesnothavetobealwayspeaceful.Material
elementisappearingandonceagaingivesthepreponderanceof
sensualpartoverthereasonableone.

 Finally, in the short case study following the example
Waltz’sImageTheoryinInternationalRelations,wetriedtoex
plaincausesofwarappearanceinKosovoandMetohia(1999).
Weincludedalllevelsofanalysis:thelevelofindividual,thelevel
of internal relationships, and the level of international system.
Theconclusionwereachedindicatedthefactinordertoexplain
thecomplexstructureofwarinKosovoandMetohiaitwasindi
spensabletotakeallthreelevelsofanalysistogether.

 Овај рад је примљен 06. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. децембра 2012. године.
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