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КО ЛО НИ ЈАЛ НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Резиме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLONIALDEMOCRACY

Summary

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

AcceptingtheWesternsocioeconomic,economicandcul
turalpatternhasnotmadetheformersocialiststatestobecome
theWesternstates,butthecoloniesoftheWestinsteadofit.
KeyWords:democracy,colonialism,ideology,Occidentalism


