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УВОДНИК
У времену светске економске кризе нужно је неодложно пре
испитивање улоге коју имају институције глобалне политике у све
ту. Овим бројем Српске политичке мисли уредништво часописа је
избором аутора и текстова желело да понуди одговоре и предложи
решења за најновије изазове пред којим се нашла светска политика.
Темат овог броја „Изазови глобалне политике“ треба да нам
помогне да поново размислимо о улози институција глобалне поли
тике, и то на неколико планова. Један се тиче економске сфере, што
је од посебног значаја и за нашу земљу и предстојећу неопходност
буџетског ребаланса који у великој мери зависи од одлуке једне од
институција глобалне политике - Међународног монетарног фонда.
Ова зависност домаће политике од институција глобалног поретка
намеће многа друга питања и изазива оправдану бојазан од непо
требног и нерационалног упадања у „дужничко ропство“ као резул
тат помањкања озбиљне економске стратегије у земљи. Други ни
во се тиче безбедоносне политике и промене перцепције стратегије
„борбе против тероризма“ у тренутку када се свет нашао у великој
кризи и када је један од најјачих глобалних актера добио новог лиде
ра. Чини се да се питање тероризма повлачи у други план, а да ли то
ствара могућности за његово адекватније решавање ствар је која се
унапред не може утврдити.
Изазови глобалној политици су велики, а да ли ће свет кренути
у економском смеру ка већем протекционизму или ће спас потражи
ти у сегменту још веће либерализације економских система остаје
да се види. Интересантно је да су у овом смислу неки традиционални
противници економске либерализације, као што је на пример Народ
на Република Кина, као и нарастајућа економска сила Индија, засту
пају идеју одржавања тржишног концепта док неки традиционални
заступници laissez-faire модела (нарочито Сједињене Државе) сада
заступају стратегију заштите националне економије и већи утицај
државе у регулисању финансијских и економских токова друштва.
Поново „мешање карата“ на нивоу глобалне политике пред
ставља неминован изазов и за домаћу државну политику. Нужна су
нова прилагођавања у институционалној и економској равни у нашој

земљи, а основни задатак овог броја Српске политичке мисли јесте
да „доносиоцима одлука“ и „главним актерима“ у домаћој полити
ци помогне, у мери у којој то један научни часопис може да учини, у
осмишљавању ваљаног одговора на предстојеће изазове.
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Драган Р. Симић

Факултет политичких наука, у Београду

УЗБУРКАНОСТ У ГЛОБАЛНОЈ 
ПОЛИТИЦИ 
(Од међудржавног 
поретка до глобалног друштва)

МЕЂУДРЖАВНИ/СВЕТСКИ СИСТЕМ ИЛИ 
МЕЂУНАРОДНИ/СВЕТСКИ ПОРЕДАК
Када су у пит ању наука о политици и савремена полити
колошка публиц ис тик а, тзв. сис темс ки прис туп је углавн ом
зам ен ио пређ аш ња изучавања поретка; и не само то, него је
појам поредак једно време скоро нестао из упот ребе. Сазве
жђу појм ова друш твен их наука, полит ичког и свакод невн ог
гов ор а, пор ед ак се пон ов о прик ључ ио коришћењем у син
тагми „нови светски поредак”, крајем осамдес етих и почетком
деведес етих година. У великој мери због тога што појмови по
литички, међународни и светски систем, који су у ствари „са
мо језиком кибернетске анализе осавремењени језички облици
изворног појма поредак”,1) немају пот ребну значењску ширину
и садржинску дубину. Ипак, прео влађујућа упот реба појма си
стем нал аже озбиљн ом ист раж ивачу да се макар укратко поз а
бав и прим ен ом сис темс ке тео р иј е у изу ч авањ у међ ун ар одн их
одн ос а. Теш ко да би се, наи м е, мог ао вод ит и продубљен раз
говор о пор етку у дан аш њем свету, без укључивања у такав
напор допринос а системске теорије. Поредак пре свега подразу
мева „положај делова у некој целини”2), апсолутно или релативно
јединство отворено или затворено према спољној средини. С друге
1) Сличан став заузима и проф. Љубомир Тадић у: Наука о политици, БИГЗ, Београд,
1996, стр. 219.
2) Ибидем, стр. 206.
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стране, премда се скоро искључива употреба појма систем и при
мена системске теор ије, прво у природним а потом и у друштвеним
наукама, временски подудара са размахом бихејвиоризма, структу
рализма, функционализма и кибернетике, сам појам систем је, по
времену настанка, много старији. Уз taksis и kosmos, у значењу
поредак на српском језику, стари Грци су користили и појам syste
ma којим су означавали целину састављену од међусобно повеза
них и зависних делова. Антички филозофи најчешће разликују си
стем у два његова основна значења: а) као објективни ред света и
б) као субјективни поредак. Прво значење се може срести још код
Парменида, Питагоре и, у нарочито развијеном облику, у учењима
стоик а. За стоике је систем „светски поредак”, ред свих ствари на
основама јединственог унапред задатог начела, закона или логоса.
Треба још казати да се органолошко порекло ове теорије у њеном
пунијем значењу зачело у Платоновој филозофији; реч је, наиме, о
његовом ставу да је свако друштво орган или тело којем ваља да се
самоодреди према околини.
Друго значење система односи се на субјективно замишље
ни поредак, тј., поредак „виђен” нашом спознајом. Систему се
приступа на овакав начин почев од Декарта, затим Хјума, Канта и,
посебно, код Хегела. Примера ради, Хјум вели да се „систем везу
је пре свега уз особине спознаје, чија је веза са спољним поретком
ствари у суштини хипотетичка.”3) Кант, даље, одређује систем као
„јединство разноликих сазнања под једном идејом”, чиме је, по на
шем мишљењу, проширио значењско простирање система дубоко
у поље поретка. Најпосле, Кант је луцидно одредио систем као
„појам ума о облику једне целине”.4)
Полазећи од претпоставке да је сваки систем живи систем
(living system), ова теорија „настоји” да, почевши од биолошке ће
лије до супранационалног система светске политике, „колонизује”
све друштвене појаве и читав простор друштвених наука. Уоста
лом, њен родоначелник Ludwig von Bertalanffy, био је по образо
вању биолог; полазна теза присталица тзв. системског приступа је
да постоји јединство света и да, у том смислу, системска теорија
треба да послужи као оквир за обнову јединства свих наука.5) Бер
таланфи види широко поље примене ове теорије одређујући систем
као скуп чинилаца који се налази у међудејству. Ова дефиниција
3) Пирец, Јакшић, Светски капиталистички систем, Економика, Београд, 1987, стр. 497.
4) Kant, Imanuel, Kritik der reinen Vernunt, Hamburg, 1956, str. 748.
5) О томе пишу Анатол Рапопорт а посебно Берталанфи у: General System Theory: A New
Approach to Unity of Science, 1951; General System Theory: Foundations, Development, Ap
plications, 1968; Unity and Diversity of Systems, 1969
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скоро да нема „обала”: ако се подвргне строжијој анализи, лако се
доводи у питање њена научност. Правдајући честу употребу раз
лозима наводне веће научне објективности, заговорници теорије
сис тема заб ор ав љај у да је она давн о прес тал а да буд е сам о то
што јој име каже. Љубомир Тадић примећује да се амбиције ове
теор иј е у друш твен им нау кам а нису зад рж ал е сам о у анал и
тичкој равн и; system theory је почела да се јавља и као некаква
„свеобухватна идеологија модерности”, узимајући повремено
улогу својеврсне „контра-фил озоф иј е”. 6) Јас ноћ е рад и, треб а
поу здан о разл иковат и кад а је системска теорија, а) одређен,
пос ебан начин размишљања; б) метод или техника анализе и
в) прис туп у управ љањ у сис темима. Још тачније: да ли су у
питању систем, системска теорија или системска анализа,7) тј.,
конк ретн и или анал ит ичк и сис тем и?
Сис темс ка тео р иј а саглас но духу времена научног пози
тивизма, а у настојању да се постигне што је већа могућа ег
зактност у методу и исказу, преу з има и неке кат егор иј е мат ема
тике и киберн ет ике (inp ut, output, feedback, overload,...); другим
речима, органицистику је прожела механицистиком. Систем се
самерава логички и функционалистички, док је структур а за
дат а; сис тем, даљ е, „теж и” одрж авањ у образ ац а, прил агођа
вању, постизању циљева, интеграцији, чак се и самопреобража
ва.8) Остаје, наравно, пит ање домет а и ограничења ове теорије:
при томе је, по нашем мишљењу, основна недоумица може ли
се стварност у потпуности уклапати у схеме и логичке обра
сце? Ист раж ив ањ ем „сис темс ког прис туп а” међ ун ар одн им
одн ос им а освет љава се управо једна од најважнијих димензија
укупног пор етка у његовом клас ичн ом одр еђ ењ у. Као што че
сто бива у овак вим расп равама, и овде није реч само о пуким
термин ол ош ким разл икама. Рад и се о пит ањ у кој им се нар оч и
то зан им ао Хед ли Бул: има ли у међ ун ар одн ом сис тем у, кој и
се, дод ај ем о ми, сам ор азум ева као функционалан, високо ин
тегрис ан и јединствен, поретка у његовом класичном значењу?
Ко, даље, одређује природу и границе стварних однос а унут ар
„стерилног” светског система? Најпосле, каква је вредност у
погледу мог ућн ос ти предв иђ ањ а, као и упот ребљивост систем
ске теорије у тзв. теоријама игара и геополитици? Не спорећи
у начелу Рапопортову опас ку како „сис темс ки прис туп омо
гућ ава ваљ ан о изу ч авањ е функционалистичког однос а изме
6) Тадић, Љубомир, Наука о политици, стр. 212, 213.
7) Dogherty, James E., Robert L. Pfaltzgarff, Contending Theories of International Relations,
Harper & Row Publishers, New York, 1981, Second Edition, pp. 134-180.
8) Deutsch, Karl W., The Nerves of Government, The Free Press, New York, 1964, pp. 250-254.
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ђу делова и цел ин е без жрт вовања нау чн е строгос ти” 9), нау ка
сама, ипак, не може да пруж и цел ов ито објашњење поретка.
Поредак се, наи м е, не може сам о мислити и ,,сцијентистички”
домислит и. Чак су и мног а одр еђења система више уопштена,
пре филозофска него што су строга, научна...10) Упркос томе, за
мисао система се код великог броја истраживача појавила као по
лазни, основн и и орг ан изуј ућ и концепт научног промишљања
међународних односа. Ради се о замислима међународног и свет
ског система.
Кенет Болдинг (Keneth Boulding) прави занимљиво разлико
вање система по критеријуму сложености на: механичке, хомео
статичке, биолошке, системе који одговарају вишим животињама и
људске.11) Парсонс, нпр., везује акцију и друштвени систем (action
system) на такав начин да се све између субјекта и објекта догађа
унутар система. Појединац је истовремено члан неколико таквих
„система акције”, од породице, преко националне државе, све до
међународног система. Парсонсов систем је састављен од три под
система: а) систем личности; б) друштвени систем и в) културни
систем; сви подсистеми утичу једни на друге и на „систем акције”
у целини. Он је поистовећивао моделе међудејства у „системима
акције” на унутрашњем нивоу са онима у међународном систему.
Одржање равнотеже управљањем природних напетости је основ
ни задатак модела међудејства у обе поменуте врсте система.12) Овај
социолог је исправно уочио да тадашњи биполарни међународни
систем не омогућава успостављање заједничких вредности што би
међународно друштво подигло на ниво ,,заједнице”.13) Одређива
ње и усвајање заједничких вредности, које, наравно, прелазе гра
нице националних држава и војно-политичких савеза, довело би,
по њему, до успостављања међународног поретка. Не тако изричи
то као Бул, Парсонс ипак прави разлику између система и порет
ка; систем је и код њега, наиме, значењски ужи појам од поретка.
9) Dougherty, James, Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations, op.
cit. p. 138.
10) Примера ради Хобс даје једно такво одређење система: ”Под системом ја разумем било
који број људи окупљен поводом неког интереса или посла био он дозвољен или недо
звољен”, Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford, 1946, p. 146.
11) Boulding, Keneth E., The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan
Press, 1956, p. 8.
12) Parsons, Talcott, Socilogical Theory and and Modern Society, The Free Press, New York,
1961, pp. 120, 121.
13) Parsons, Talcott, Sociological Theory and Modern Society, The Free Press, New York, 1961,
pp. 467-468.
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Карл Дојч (Karl Deutsch) је истраживао системе уопште, тако
да његова подела система према њиховој способности да делотвор
но одговоре на спољне и унутрашње изазове може да буде од ко
ристи и у изучавању међународних односа. По њему, једнако као
унутрашњи политички системи, тако и међународни политички
систем и његови подсистеми могу да делују и делују као посебно
тело (Платон) у односу на стварно или замишљено окружење. Дојч
на основу тога истиче четири могућа политичка система: а) само
уништавајући систем који се распада у релативно повољним окол
ностима; б) систем који је неспособан да преживи под тешкоћама
које долазе из окружења; в) систем који је способан да преживи у
ограниченим спољним условима и г) самоувећавајући систем који
је способан да повећа извесност преживљавања у растућој разновр
сности спољних чинилаца.14)
Незадовољни ранијим резултатима изуч
 авања међународних
односа, поједини истраживачи су у времену расцвата научног по
зитивизма, бихејвиоризма и насртљиве нумерологије оличене
у кибернетици, у примен и сис темс ке тео р иј е вид ел и нач ин да
се преваз иђ у пом ен ут и нед ос тац и „клас ичн ог” прис туп а. Они
кој и су се бав ил и међ ун ар одн им одн ос има до тад а су пог рд
но наз иван и „торб ар има дневн их дог ађ ај а кој и сам о скупља
ју чињен иц е из облас ти спољн их послова за рачун свемоћне
бирократије”, приметио је Вилијам Фокс.15) Све до појаве анто
логијске студ иј е Мортон а Кап лан а, „Сис тем и проц ес у међ у
нар одн ој пол ит иц и”, бил о је тешко говорити о научној засно
ваности ист раж ивањ а међ ун ар одних однос а. Између осталог
и због тога је неопходно размот рити ,,природу међународног
система”16) код једног броја аутора, независно од тога којој шко
ли миш љењ а прип ад ај у.
Сам међународни поредак, „виђен” као међународни си
стем којим се већ per definionem поједностављује и уопштава
многостраност и вишезначност међудржавног и међународног
живот а, најшире је одредио Џошуа Голдштајн (Joshua Gold
stein). Овај професор Америчког универзитет а у Вашингтону,
заправо, нуди амалгам три ранија одређења међун ар одн ог си
стема: Еван а Луа рд а, Март ин а Вајт а и Мортон а Кап лан а. По
14) Deutsch, Karl W., The Nerves of Government, op. cit. pp. 248, 249.
15) Fox, William T. R., Foreword, System and Process in International Politics by Morton Ka
plan, New York, 1975.
16) Luard, Evan, Conflict and Peace in the Modern International System: A Study of the Princi
ples of Order, Macmillan, 1988; Martin Wight, Systems of States, Leicester University Press,
1977; Morton Kaplan, System and Process in International Politics, Wiley, New York, 1957.
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мишљењу ове тројице, „државе су у међудејству унут ар једног
скупа добро одређених и на дуго установљених правила игре
који управљају оним што се смат ра државом и тиме како држа
ве поступају једна с другом. Заједно ова правила обликују ме
ђународни систем какав познајемо.”17) Као што се може закљу
чити из претходно реченог, заговорнике теорије међународног
система не занима ко и како установљава поменут а „правила
игре”; вредности и садржаји свести потпуно су изван њихове
пажње. Код њих се, дакле, ради о „било којем скупу независних
политичких јединица... које делују једне на друге (међуделују)
са значајном учесталошћу и у складу с одређеним правилима.”18)
Разлоге увођења сис тем а и сис темс ке тео р иј е у изу ч авањ е ме
ђун ар одн их одн ос а најубедљивије је образложио управо Мор
тон Каплан истичући пот ребу да се систематским уопштавањем
чињеница међународног понашања дође до „једног непроти
вречног скупа ванвременских претпоставки.”19) Био је у праву
тврдећи да једн а ист раж ивачка дисциплина постаје наука тек
установљавањем властитих закона и самосвојне теорије. „По
пут астрономије где закони који управљају односима између
небеских тела треба да буду примењиви (курзив Д.С.) независно
од имена небеских тела (звезда), тако теорија међународног си
стема треба да надраста конкретност онога што стварно јесте.
Да се овако постављена теорија не би расплинула и нестала у
потпуној апстракцији треба, ипак, узети у обзир разлике у вели
чини и тежини тих звезда, као и њихово међусобно растојање”.20)

ПОРЕДАК ДРЖАВА; 
СИСТЕМ ДРЖАВА; ДРУШТВО ДРЖАВА
Међународни односи су, по Хедли Булу (Hedley Bull), један
,,сложен скуп односа између држава који образује међународно
друштво, а не једноставни систем држава.”21) Из наведеног одређе
ња се јасно разазнају бар две кључне одлике промишљања поретка
и међународних односа код овог истакнутог представника „Бри
17) Holsti, K. J., International Politics, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, 1967, p. 29.
18) Kaplan, Morton, System and Process in International Politics, op. cit. p. 1.
19) Исто, стр. 1.
20) Videti: Richard Rosecrance, Action and Reaction in World Politics, Little Brown, Boston,
1963, pp. 280- 296.
21) Bull, Hedley, The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, MacMillan, Lon
don, 1995, Second Edition, p. VII
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танске школе”: прво, по Булу, главни субјекти међународних одно
са су суверене државе и, друго, појмови „међународно друштво”
и „систем држава” немају исти значењски садржај, тј., разлика из
међу ова два појма је суштинске природе. Његово становиште нај
боље разјашњава питање којим се служио као својеврсним „лак
мусом” у истраживању везе поменута два појма: „колико друштва
има, заправо, у сваком систему?”22) Бул не одбацује у потпуности
значај овде навођених, многобројних подела аналитичких и кон
кретних међународних система, али истовремено исправно приме
ћује да бављење само међуодносом целине и делова, што је иначе
срж сваког „системског приступа”, представља претерано поједно
стављивање веома сложених односа који се одвијају између народа
и држава. „Системски приступ”, наиме, занемарује средину коју,
за одвијање поменутог „међуодноса,” ствара сплет интереса, вред
ности, писаних и неписаних правила понашања, установа... Ста
вљање нагласка на друштвеност и друштво, иако га означава као
„анархично”, разликује Була од многих других истраживача међу
народног поретка и система. Док, нпр., Ханс Моргентау истражује
међународне односе тако што у први план ставља државе које се
надмећу између себе у непрекидној борби за увећање моћи („strug
gle for power”), а неореалисти, попут Кенета Волца, усредсређују
своју пажњу на проблем распореда моћи у међународном систему,
Бул сматра да се само помоћу концепта моћи не може ваљано обја
снити међудржавни поредак. Овде треба казати како је Бул једнако
далеко од идеалистичко-институционалистичких становишта, по
којима су равнотежа снага и систем држава „застарели и неефика
сни” па их зато треба надоместити некаквом ауторитативном међу
народном организацијом универзалног карактера. Односи у „анар
хичном међународном друштву” се крећу од сарадње и правно
уређених правила понашања између држава, на једној, до отворене
борбе за моћ, сукоба и ратова, на другој страни. Свестрано, соци
олошки анализирајући међународни живот, Бул, поред пресудних
односа моћи, разматра и везе које проистичу из заједничких веро
вања, идеја, интереса и вредности...
Студија „Анархично друштво” (The Anarchical Society) пред
ставља један посебан приступ у разумевању међународног систе
ма и поретка - „ система у коме економска међузависност приси
љава, где је мрежа заједничких правила и установа густа, где је
рат изгубио због нуклеарне опасности свој некадашњи значај...”23)
22) Ибидем, p. VIII
23) Ибидем, pp. X, XI
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Под поретком у међународним односима Бул подразумева
„укупност односа између држава међународног политичког систе
ма као целине”.24) Из овако прешироког одређења одмах пада у очи
Булова обазривост да а приори односе у међународном друштву
означава поретком. Систем, дакле, може да постоји у односима
народа и држава, а да истовремено нема поретка. Будући да су
данашњи међународни односи глобални по обухвату, то се осно
вано може говорити о постојању светског система држава. До овог
ступња у анализи долазе заговорници системског приступа у из
учавању међународних односа; Бул, међутим, иде даље и испиту
је, као што је већ речено, да ли има чинилаца и одлика поретка у
једном систему. Поретку противставља беспоредак одређујући га
крајње „реалистички” као „стварно или могуће стање ствари, не
као вредност, циљ или предмет.”25) Следећи једно овакво одређење,
не грешимо ако на основу њега, закључимо да поредак може да
постоји иако нема међународног права и међународних организа
ција. По Булу, поштовање одређених правила понашања од стра
не чинилаца поретка успоставља сам поредак; поменута правила
могу, али не морају, да имају статус међународног права. Као што
је познато, у историји су постојали најразличитији облици међу
народних поредака чији унутрашњи односи нису били уређени
позитивним правним нормама међународног права.
Бул, такође, пориче неизоставну улогу светским и другим
међународним организацијама кад је реч о (не)постојању поретка.
Коначно, међународно право и међународне организације имају
значајну улогу у „животу” једног међународног поретка, али она
није ни пресудна нити неизоставна за сам поредак. Бул није ис
пустио из вида у његовој обухватној и продубљеној студији однос
међународног права и међународног поретка. И он је, разуме се,
претходно настојао да одреди кључне појмове у свом истражива
њу - пре свих, појам поредак. Поредак, по њему, „није било који
образац у односима људских бића, група или народа, него узорак
који је окренут нарочитом исходу, тако уређен друштвени живот
који унапређује одређене циљеве и вредности.”26) Овакво одређење
има сличности са познатом дефиницијом поретка коју је дао Ауре
лије Августин. Подсетимо се, писац „Божије државе” сматра да је
поредак „добар распоред противречних делова, где сваки заузима
најподесније (право) место.”27)
24) Ибидем, p. XV
25) Ибидем, p. XVI
26) Ибидем, pp. 3, 4.
27) Ибидем, p. 4.
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Бул је, после много околишања, одредио поредак као „један
образац људског деловања који одржава (тежи) основне, првен
ствене или неке универзалне циљеве друштвеног живота као та
квог.”28) У намери да постигне што већу општост важења ова Булова
дефиниција је, по нашем мишљењу, функционалистички крајње
апстрактна са превеликим нагласком на одржање поретка као ње
гов главни циљ. Одржању и самоодржању је, разуме се, тешко од
рећи кардиналну важност, али се они, као циљеви било које и било
какве друштвене организације, ipso facto њеног постојања, прет
постављају. Садржај појма остаје и даље магловит, а нигде није
објашњено шта су и који су то „основни, првенствени или универ
зални циљеви”.
Неоп ходн а, дод атн а разј аш њењ а пов од ом ових нед оум и
ца и нед ор еч ен ос ти дао је сам Бул расп рав љај ућ и о међ ун ар од
ном пор етк у. 29) „Под међ ун ар одн им пор етком подр аз ум ев ам
образ ац дел овањ а кој и одрж ава основн е или првенс твен е ци
љеве друш тва држ ава или међународног друштва”30), каже Бул.
За Була су државе главн и суб јект и међ ун ар одн их одн ос а; оне,
као нез ав ис не пол ит ичке јед ин иц е, форм алн о и стварн о ис
пољ ав ај у ознаке сув ер ен ос ти у унут раш њим одн ос им а, као
и прем а спољ а. По њем у „сис тем држ ава” пос тој и кад а две
или виш е држ ава, као дел ов и, сач ињ авај у једн у цел ин у, тј.,
кад а пос тој и довољ ан степ ен међ уд ејс тва изм еђ у њих. Друг им
реч им а, о међ ун ар одн ом сис тем у или сис тем у држ ав а мож е
да се гов ор и кад а једн а држ ава, члан иц а сис тем а, план ир ај у
ћи свој е пон аш ањ е и дел атн ост у међ ун ар одн им одн ос им а
и пов од ом нек их пит ањ а, чак и унут раш ње пол ит ике, узим а
у обз ир пос тој ањ е њој ближ их или даљ их истих так вих су
бјек ат а. Унут ар сис тем а држ ав а мог ућ и су одн ос и сар адњ е,
сукоб а и неу т ралн ос ти; рас пон међ уд ејс тва држ ава у међ ун а
родн ом сис тем у зах ват а сва мог ућ а пољ а „дод ир а” - у овом
поглед у Бул ов прис туп је шир и од навођ ен ог стан ов иш та Реј
мон а Арон а кој и доп уш та сам о две основн е врс те одн ос а у
сис тем у држава: рат и мир.31) Слично становиште Арону о овоме
заузима и индијски пол ит ичк и мис лил ац Кау т иљ а, ист ич ућ и
рат и мир као два основн а стањ а у односима држава.32)
28) Ибидем, p. 4.
29) Ибидем, pp. 8-19.
30) Ибидем, p. 8.
31) Видети: Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Calman – Levy, Paris, 1962.
32) Kautilya, Arthasastra, Mysore Printing and Publishing House, Mysore, 1967.
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Занимљиву поделу прави Мартин Вајт; он, наиме, ана
лизирајући многобројне примере историјских, „конкретних”
међународних система прав и разл ику изм еђ у „међ ун ар одн их
сис тем а држ ава” и „сиз ер енс ког система држава”.33) По Вајту,
међународни систем држава постоји када га сачињавају ствар
но, а не само формално, суверене државе. Будући да су такви
случајеви веома ретки у међународним односима, да су исто
времено све државе чланице система у потпуности суверене,
Вајт је више пажње обратио на „сизеренске системе држава”
који претпостављају, на другој страни, превласт једне државе
у систему над осталим субјектима. Овде треба напоменути да
су у историји били ретки случајеви да је једна држава успева
ла да направи трајнију превласт у постојећем међународном
систему, да успостави властиту хегемонију и наметне осталима
сизеренске однос е”, тј., претвори друге државе у своје вазале.
У овом систему држава сизерен је једини суверен, док његови
вазали губе своју стварн у нез ав исност... Примери „сизеренског
система држ ава” мог у се наћи у односима Римске империје и
њој сус едних народа иза „лимес а”; у већ помињаном поретку
држава (у разд об љу од проп ас ти Западног римског царства, до
XI века), на чијем је челу била једина истински суверена и не
зависна држава - Византија, затим, у односу Абасидског Калифата
према читавом сазвежђу њему потчињених земаља. У новије време
сизеренство се може препознати нарочито у односима метропола
са формално независним државама, њиховим некадашњим колони
јама (неоколонијализам).
Кад је реч о Вајтовом разликовању „прворазредних међу
народних система држава” који су сачињени само од суверених и
независних држава, и „другоразредних”34) у којима се успоставља
ју односи сизеренства, данашњи међународни систем је по својим
одликама ближи другој групи. Овде треба рећи да су Вајт и Бул не
довољно тачни у употреби појмова „светски систем” и „систем др
жава” ; овај други по територијалном обухвату, може и не мора да
буде глобалан. Другим речима, њих двојица не праве разлику из
међу, нпр., упоредног постојања неколико регионалних поредака
држава или регионалних система држава, с једне, и светског систе
ма, који може да се састоји од више засебних регионалних система
или, зависно од каквоће међудејства субјеката, од неколико регио
налних поредака држава, с друге стране. Могућ је, разуме се, случај
да истовремено постоје различити регионални системи држава
33) Wight, Martin, Systems of States, p. 1.
34) Исто
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или регионални пореци држава, а да нема светског система или
светског поретка држава.
Занимљиво је да је о поменутим недоумицама расправљао
још Пуфендорф (Pufendorf); у расправи Де systematibus civitatum из
1675. године, он не говори о европском систему држава који обу
хвата читав наш континент, него о засебним групама држава унутар
тог система.35) Пуфендорф је узео у обзир да су неки народи Европе
тога времена били подељени, територијално и политички, у већи
број мањих, међусобно завађених државица, војводстава, кнеже
вина,... (нпр., Италија и Немачка). Такви „национални подсистеми”
су се појављивали према споља као посебни етнички и културноцивилизацијски субјекти укупног европског система држава, иако
нису представљали јединствене политичке чиниоце. У исто вре
ме, „делови националних подсистема” су ступали у привредне,
културне и политичке односе, одвојено и за свој рачун, са другим
европским државама. Славни правник је добро уочио сложену и
често противречну природу односа разнородних субјеката европ
ског система у његово време.
Уз одређења међународног система као система држава (system of states) неопходно је истражити и друштво држава (system
of states). Пре свега, треба одговорити на питање: шта је неоп
ходно, у погледу кол ич ин е и как воће међудејства чинилаца јед
ног међ уд рж авн ог одн ос а, да би могло да се говори о његовој
„друштвености”? Још одређениј е: у чем у је сад рж инс ка раз
лик а изм еђ у међ ун ар одн ог сис тем а (сис тема држ ава) и међ у
нар одн ог друш тва (друш тва држ ава)? Прим ер а ради, по једном
становишту (Heeren), систем држава не значи само једн ос та
ван расп ор ед његов их суб јекат а кој и имај у одр еђ ен степ ен
додира и међ уд ејс тва, него је то „јединство неколико гранич
них држ ава, које су међусобно сличне у обичајима, религији и
степену друштвеног развоја, и повезане заједно узајамношћу
интерес а.”36) Није тешко уочити да је наглас ак у овом Херено
вом одређењу на наводној свести о заједничким интересима и
дељењу зај едн ичк их вредн ос ти, чак и на заједничкој културној
и цивил из ац ијс кој повез ан ос ти, што су одлике друштва, а не
система. Као прим ер е за овак во своје гледиште Херен наво
ди ,,сис тем град ова-држ ава” стар е Грчке, одн ос е „зар аћ ен их
држ ава” пре ујед ињ ењ а Кин е 221. године п.н.е. као и однос е
35) Исто
36) Heer en, A. H. L., A manual of the History of the political System and its Colonies, Oxford
Talboys, 1834, Vol. 1, p. V navedeno prema: Hedley Bull, The Anarchical Society, op. cit. p.
12.
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између итал иј анс ких градова-држава у XVI веку. Тешко је спо
рити у било ком од наведених прим ер а пос тој ањ е културн е и
цив ил из ац ијс ке блис кос ти дел ова тих цел ин а – сис тема; та
кођ е се не може пор иц ат и ни дељ ењ е зај едн ичк их вредности
и интерес а... Реч је о томе да све ове поменуте одлике упућују
на зак ључ ак о пос тој ањ у друш тва, а не сам о сис тем а. Отуд а
смат рам о да је Бул ово разл иковањ е сис тема и друш тва знач ај
ниј е у ист раж ивањ у међ ун ар одн их одн ос а. Он, наи м е, тврд и
да друш тво држ ава, одн ос но међ ун ар одн о друш тво, пос тој и
кад а „груп а држ ава, свес на одр еђ ен их заједничких интерес а и
вреднос ти ствар а друш тво у коме су његови члан ов и-суб јект и
обав ез ан и зај едн ичк им скуп ом прав ил а у међ ус обн им односи
ма и деле установљавање заједничких институција.”37) Уосталом,
чит ава Булова студија има за циљ одговор на пит ање: да ли се,
и у којој мер и, дан аш њи међ ун ар одн и сис тем може смат рат и
за друш тво, одн осно поредак?
Оно што је, по нашем мишљењу, скоро извесно: данас се
основано може говор ит и о глоб алн ом међ ун ар одн ом сис тем у;
међ ун ар одн о друш тво подр азумева истовремено постојање
међунар одн ог сис тема; с друге стран е, међ ун ар одн и сис тем
може да пос тој и а да одн ос и у њему, по својој каквоћи, не
творе међ ун ар одн о друш тво. Изразит пример за то је положај
Турске у европс ком сис тем у од почетка XVI до средине XVX
века. Отоманска империја је, у том раздобљу, несумњиво била
субјект европс ког и међ ун ар одн ог система држава, али све до
Пар ис ког конг рес а 1856. год ин е ниј едн а стран а у том одн осу
ниј е смат рала да са оном другом дели заједничке вредности.
Ни после Уговора из Лозане 1923. године, Турска, по нашем ми
шљењу, није сасвим прихваћена у европско друштво држава и на
рода. И данас, на почетку XXI века, поред других разлога, култур
но-цивилизацијске разлике држе Турску подаље од чланства у ЕУ...
Већ су, иначе, навођени примери постојања древних међународних
и међудржавних система чији су чланови у једном раздобљу били
Персија, Картагина и грчки градови-државе; свака од поменутих
држава је, у својим унутрашњим и нарочито спољнополитичким
рачуницама узимала у обзир постојање друга два субјекта система,
али између њих није постојало осећање блискости и нису делиле
заједничке вредности, културу, па чак ни израженије привредне
интересе. Бул потпуно исправно разликује међудејство, које је до
вољно за успостављање система, од одлика које један однос чине
друштвеним. Додуше, прелаз из „системског” у „друштвено ста
37) Ибидем, p. 13.
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ње” у стварности међународних односа није лако тачно утврдити.
Грчки градови-државе пре него што су их Римљани покорили, Ки
на из времена зараћених држава (480 - 221. године п.н.е.), „кругови
држава” на индијском потконтиненту у дугачком низу столећа, као
и данашња западноевропска интеграција, представљају примере
истовременог постојања међудржавног/међународног система и
међудржавног/међународног друштва.38)
Од значаја за ово истраживање је и Булово довођење у ве
зу међународног поретка као неопходног предуслова, оквира
за установљавање међународног друштва. Он каже: ,,...под међу
народним поретком се подразумева образац или распоред међу
народног дел овањ а кој и одрж ава оне циљеве друштва држава
који су основни, првенствени или универзални”.39) Следећи наве
дено одређење може се закључити да кад нема поретка, нема ни
друштва, тј., кад нема „обрасца или распореда међународног де
ловања које одражава оне циљеве друштва држава који су основ
ни, првенствени или универзални”, онда, последично, нема ни
самог друштва. По нашем мишљењу, постоји извесна сличност
између оваквог Буловог становишта и Кисинџеровог одређења
појма „легитимност”. Бивши амерички државни секрет ар смат ра
да стабилни међународни систем није производ „тежње за ми
ром, него једне општеприхваћене легитимности”.40) Оно што, да
ље, даје основ за поменуто поређење тиче се његовог одређења
саме легитимности као: „међународног споразума (курзив Д.С.) о
природи изводљивих поступака и о допуштеним циљевима и ме
тодама спољне политике.”41) Легитимност, заправо, значи прихва
тање оквира међународног система од стране свих великих сила.
Сличност постоји, наиме, између Буловог „обрасца и распореда
међународног деловања” и Кисинџерове легитимности схваћене
као „међ ун ар одн е саглас нос ти о дозвољеним циљевима и сред
ствима спољн е пол ит ике”, тј., у оба случ ај а се ист ич у скор о
истоветн и претходн и услов и, оквир и за стаб илн е међ ун ар одн е
пор етке кој и се одл ик уј у особ ин ам а друш твен ос ти.
Пос тој и изн ен ађ уј ућ е вис ока саглас ност аутор а из раз
лич ит их школ а међ ун ар одн их однос а кад је реч о редоследу
важнос ти циљ ева чиј ем оствар ењ у теже, свеј едн о, међ ун ар од
ни сис тем, пор ед ак или међ ун ар одн о друш тво: а) очувањ е си
38) Ибидем, p. 15.
39) Ибидем, p. 16.
40) Kissinger, Henry A., A World Restored, Grosset and Dunlap, New York, 1964, p. 1.
41) Ибидем, p. 2.
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стем а или друш тва држ ава сам их; б) одржавање независности
и спољн ог сувер ен ит ет а пој ед иначних држава; в) очување ми
ра и г) постизање истих циљева којима тежи било који дру
ги облик друштвеног организовања. Очигледно, циљ који је,
по значају надређен свим осталим тиче се очувања одређеног
стања, за шта су, по прир од и ствар и, најв иш е заи нт ер ес ован и
главн и суб јект и сис тема. Прим ер а ради, када говори о „сагла
сности о доп уш тен им циљ ев има и методама спољне политике,
као и о општим оквирима система из којих извире легит им
ност”, Кис инџ ер мис ли о саглас нос ти вел ик их сил а а не свих
држ ава које су чланице међународног система. Сличан став о
овоме заузима и Мортон Каплан; он тражи, пре свега, од тзв.
есенцијалних актера да пош туј у нач ел о равн от еже снаг а у име
очувањ а стаб илн ос ти сис тем а као целине.42) Очување „међу
народног друштва” самог, као његов главни циљ, истиче Хедли
Бул.43) Претње остварењу оваквог циља међунар одн ог сис тема
или међ ун ар одн ог друш тва најч еш ће дол аз е од стран е неког
од субјекат а кој и је свој им јач ањем нарушио постојећу равно
теж у снаг а и теж и да оствар и хегем он иј у над остал има. Исто
риј а пруж а многобројне примере; кинеска држава Ч’ин, којој
је успело да покори све њен е прот ивн ике и створ и јед инс тве
ну држ аву; неу с пеш ан покуш ај Атине да оствари хегемонију
над чит авим „хеленским светом”; опасно угрожавање равно
теже снага створене Вестфалским миром 1648. године прво од
стране Хабс бурга, преко Луја XIV, све до Наполеона; у наш ем
стол ећ у так ве покуш ај е су чин ил и Хитлер у нам ер и да створ и
„нови европски и светски поредак” (Neue Ordnung).
Претњ а опс танку одр еђ ен ог сис тем а или друш тва држ а
ва може да дођ е и од унив ерз алн их међ ун ар одн их орг ан из а
циј а и друг их транс нац ио н алн их суб јекат а светс ког сис тема:
у сваком случ ај у, на удару је прво водећа улога суверене, неза
висне, националне државе. Тако долазимо и до расправе о дру
гом по знач ај у циљ у кој и јед ан међународни сис тем или пор е
дак теже да оствар е. Реч је о очувањ у нез ав ис нос ти и спољне
суверености држава чланица међународног система или поретка.
И у овом случају ради се, наравно, о очувању независности и су
веренитета великих сила или тзв. есенцијалних актера. Ако, на
пример, дође у питање опстанак самог система или независност и
сувереност неког од „стубова система”, не само да се угрожава и
42) Kaplan, Morton, System and Process in International Politics, op. cit. p. 23.
43) Bull, Hedley, The Anarchical Society, op. cit. p. 16.
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повређује независност и сувереност „средњих” и „малих” држава
„намиривањем”, „интервенцијама у име одржања постојеће рав
нотеже снага”, стварањем и одржавањем „сфера утицаја, тампон
зона и неутралних земаља”, него се поједине такве државе и на
роди дословно бришу са географске карте. Кад је опстанак самог
система у питању, у крајњем случају, најјачи жртвују чак и неку
од великих сила; за разлику од претходног случаја, тежи се нала
жењу одговарајуће замене и попуњавања „концерта” најмоћнијих
„новим играчем”.
Тек трећи циљ по значају за било који међународни систем
или поредак јесте очување мира. Овде се, наравно, не ради о трај
ном и, галтунг иј анс ки каз ан о, „позитивном миру”, него пре о
избегавањ у озбиљнијих, „врућих” сукоба између великих сила;
чак и такав мир ће се увек жртвовати у име остварења претходна
два циља.
Четврта група циљева чијем остварењу тежи међународно
друштво, полази од тзв. заједничких циљева друштвеног живо
та уопште. Реч је о заштити појединаца, група и читавих народа
од неконтролисаног физичког насиља: као што је познато, држа
ве међусобно признају једна другој искључиво право ограниченог
коришћења насиља према њиховим грађанима, поштују физичку
неповредивост изасланика, преговарача и дипломата; што је још
значајније, државе се обавезују да се и у рату придржавају одред
би међународног ратног права (temperamenta belli). Четвртој групи
припада и циљ поштовања дате речи и учињених обећања, тј.,
поштовање преузетих обавеза из међународних уговора (pacta sunt
servanda). Будући да у стварним међународним односима државе
скоро увек стављају интерес испред поштовања обећања, то се ова
група циљева показала најмање остварљивом: и из тих разлога је
правилније говорити о систему, него о друштву држава.
Тек остварењем свих или већине наведених циљева може се
говорити основано о постојању односа друштвености у међународ
ном систему. Отуда, још једанпут, све напред изложено упућује на
закључак да се на овај начин научно утемељено може говорити са
мо о систему, а тешко о друштву у данашњим стварним међуна
родним односима. Ако, попут Хедлија Була, изједначимо постоја
ње друштва и поретка у међународним односима, онда је реч најпре
о „анархичном друштву.”44)
Под „светским поретком”, нпр., Бул подразумева ,,оне обра
сце људске делатности која одржава основне или првенствене
44) Ибидем, p. 19.
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циљеве друштвеног живота у човечанству као целини”. Док неки
старији аутори попут Јозефа Франкела, сматрају да су „главни су
бјекти међународног друштва или заједнице, система или поретка
пре свега државе”46), дотле их Бул искључује из наведеног одређе
ња светског поретка. Франкел, иначе, у овом погледу разликује две
крајње ситуације светског система држава: стање потпуне превла
сти суверених субјеката-држава и систем који, као његови главни
субјекти, сачињавају наддржавне институције. Као што се може
видети, у оба случаја се подразумева постојање држава у систему
или у поретку.
45)

ОД МЕЂУНАРОДНОГ 
СИСТЕМА КА ГЛОБАЛНОМ ПОРЕТКУ
Имајући у виду одлике међународног поретка које истичу
заговорници различитих теоријских приступа – од „класичних”
реалистичких, преко либералистичких, све до алтернативно-кри
тичких – с једне стране, и под утицајем глобализације измењене
односе на позорници међународног живота после Хладног рата с
друге стране, отвара се неколико недоумица. Прво, неопходно је
разјаснити да ли су глобализацијски таласи у свим њиховим видо
вима испољавања, било да су претежно „западњачки” или су заи
ста глобални по извору и обухвату, већ произвели такве последице
на основу којих је оправдана тврдња како је у наше време глобали
зација тзв. дефинишућа одлика међународног поретка?47) Другим
речима, суштински је важно да се одговори на питање да ли је по
редак хладноратовских биполарних односа замењен својеврсним
поретком глобализације, или данас имамо на делу међународни
поредак глобализованих држава? Претходно, треба издвојити и
изучити сталности и новине у међународном поретку и светским
процесима, како би се добио одговор на питање може ли се крај
Хладног рата сматрати и за почетак изградње некаквог послевест
фалског система и поретка чије одлике нам још нису сасвим по
знате.
45) Ибидем, p. 19.
46) Frankel, Joseph, International Relations, Oxford University Press, London, 1969, pp. 117119.
47) Clark, Ian, ” Globalization and post-cold war order”, in: John Baylis, Steve Smith, Patricia
Owens, Eds., The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relati
ons, Oxford University Press, New York, 2008, Fourth Edition, pp. 560-575. (videti stranu
562.)
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Промене су се догодиле унутар држава, као и у односима
између држава: штавише, међународни систем је претрајао без ве
ћих потреса промену односа снага крајем осамдесетих и почетком
деведесетих година XX столећа, док је управо напетост између др
жаве и друштва у многим случајевима узроковала и насилне суко
бе. Премда се може говорити како се друштвени и, посебно, ме
ђународни поредак после Хладног рата исказују у многобројним
видовима који га одвајају од односа претходног раздобља (нпр.,
кроз повећану улогу и значај етницитета, идентитета, религије, де
латности наметања и чувања мира, извођење тзв. хуманитарних
интервенција, путем процеса сложене међузависности и глоба
лизације, регионализма, економске транзиције, демократизације,
интеграције, карактеришу га још и тероризам, ширење оружја за
масовно уништавање, радикалне измене постојећих режима, пре
тећа климатска и демографска кретања,...), ипак недостаје једна
суштинска одлика која би синтетички одразила управо његов иден
титет.
Природа поретка, друштвеног, међународног, светског или
глобалног садржана је у одговору на питање: чији поредак? Дру
гим речима, до бића поретка долазимо одгонетањем ко су или шта
су његове главне јединице, односно прави стожери. Премда се на
први поглед чини како је питање „чији поредак?” скоро излишно,
одговор на њега није увек једноставан напор. Забуну, између оста
лог, ствара и велики број потенцијално противречних идеја и раз
вијених концепата о поретку у коме живимо чији су субјекти исто
времено државе, али и све више појединци и други многобројни
недржавни актери. Због свега овога, и не само метафорички, међу
народни поредак држава, посебно у неколико последњих деценија,
све дубље урања у широку мрежу глобалног друштва у настајању
добијајући при томе аморфан облик: упоредо постоје и боре се за
претежност најмање два поретка - поредак чији су главни субјекти
државе и који је ослоњен на равнотежу снага, поларан распоред
моћи (не искључујући при томе и хегемонску и империјалну струк
туру моћи) и различите облике колективне безбедности на једној
страни, као и светски поредак са појединцима као главним субјек
тима утемељен у идејама, нормама, вредностима и институцијама
које их придржавају, поредак људске безбедности и људских права,
густе мреже глобалног управљања који почива на новом односу до
тада преовлађујућег политичког над економским и околинским, на
другој страни...
Премда заговорници светског поретка и глобалног друштва
in statu nascendi дају предност вредностима правде, благостања
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и људске еманципације у односу на стабилност и трајност који
ма пре свега тежи међународни поредак држава, постојање макар
контура два упоредна поретка богатог Севера и сиромашног Југа,
уз објективно крњење суверенитета али и субјективно довођење у
питање независности и интегритета држава и народа волунтари
стичким интервенционизмом, често противрече баш вредностима
којима се, нпр., теоретичари либералног поретка с правом диче.
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РЕЗИМЕ
Готово неизмењен у прва три века постојања, међународни
поредак се темељио на равнотежи снага, дипломатији, савезима,
међународном праву и, нешто касније, међународним организаци
јама као својим кључним чиниоцима и субјектима. У једном та
квом поретку, суверене и независне државе у условима непостоја
ња средишње власти – анархије али не и хаоса – ипак прихватају
и признају заједничке стандарде понашања и међудејства. Може
се говорити о политичкој, дипломатској, правној, економској и вој
ној страни одређеног међународног поретка – будући да се као си
ноним поретку најчешће употребљава појам међународни систем,
неопходно је казати да поредак за разлику од система подразумева
као своју посебност, поред постојања међудејства држава, још и
усвојена правила понашања и заједничке вредности. Сваки поре
дак је истовремено и систем; с друге стране, основано је питање
да ли, и колико, у одређеном систему има односа који одликују
друштвени и међународни поредак. Међународни поредак држава,
посебно у неколико последњих деценија, све дубље урања у шири
не глобалног друштва in statu nascendi добијајући при томе амор
фан облик: упоредо постоје и боре се за претежност најмање два
поретка - поредак чији су главни субјекти државе и који је ослоњен
на равнотежу снага, поларан распоред моћи (не искључујући при
томе и хегемонску и империјалну структуру моћи) и различите об
лике колективне безбедности на једној страни, као и светски поре
дак са појединцима као главним субјектима утемељен у идејама,
нормама, вредностима и институцијама које их придржавају, поре
дак људске безбедности и људских права, густе мреже глобалног
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управљања који почива на новом односу до тада преовлађујућег
политичког над економским и околинским, на другој страни...
Кључне речи: поредак, држава, анархија, међународни, светски, гло
бални, систем, друштво, структура, субјекти, стабилност,
равнотежа, изазови, претње, опстанак, интерес,...

Dragan R. Simic
TURBULENCE IN GLOBAL POLITICS
- From international order to global society –
SUMMARY
International order, almost unchanged during first three centuries
of its existence, has been founded on the balance of power, diplomacy,
alliances, international law, and after a certain amount of time, on international organizations as its key factors and subjects. Within such order,
sovereign and independent states in circumstances of non-existence of
basic power, that is, in the circumstances of anarchy but not chaos, do
acknowledge and accept joint standards of behavior and activities. It
is possible to talk about political, diplomatic, legal, economical and
military side of a certain international order: since the notion ‘international system’ is most often used as a synonym for the notion ‘order’,
it is necessary to point out that the ‘order’, in contrast to the ‘system’
implies also certain adopted rules of behavior and joint values. as its
characteristic trait, alongside with international activities. Each order is
system at the same time. On the other hand, there is a question whether,
and to what extent, there are relations reflecting social and international
order within a certain system. The international order among the states,
in particular in last couple of decades, has been infiltrated deeply into
the width of global society in statu nascendi, gaining an amorphous
shape along the way – there are at least two orders existing and fighting
for gaining advantage – one is an order with the states as main subjects,
relying on the power balance; the polar power order (not excluding hegemonic and imperial structure of power) and various models of collective security on one side, and on the other side, there is a world order
with individuals as its main subjects, that is founded on ideas, norms,
values and institutions supporting them; the order of human security
and human rights; the rich network of global management being based
on new relation toward former dominance of political aspect over economical and environmental one.
Key Words: order, state, anarchy, international, world, global, system, society,
structure, subjects, stability, balance, challenges, threats, survival,
interest
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УЛОГА МЕЂУНАРОДНОГ
ПРАВА У СУЗБИЈАЊУ ТЕРОРИЗМА

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Питање тероризма се пред међународно право поставља као
питање стварања правних појмова и применe норми које би спре
чиле неке терористичке акте и ублажиле или отклониле њихове
последице по односе субјеката међународног права. Међународно
право је морало да одреди мерила на основу којих би се неки акти,
који се сматрају терористичким, сузбијали заједничком акцијом
држава.
Међународно право се усредсређује на оне акте тероризма
који не угрожавају безбедност и основне вредности само једне др
жаве, већ погађају шире интересе. Суштина међународне осуде не
ких видова тероризма може да се нађе у битним обележјима самога
дела, у чињеници да се њиме напада нека универзална вредност,
која не сме да се подреди никаквом, ма како племенитом и разу
мљивом, политичком циљу. Свест о постојању таквих вредности
није нова, али је нарочито нарасла у доба опште међузависности
држава и раста тероризма са великим људским губицима.
У унутрашњем кривичном праву већине земаља тероризам
се третира на два начина. Инкриминишу се саме радње које теро
ристи предузимају као што су убиство, лишавање слободе, кидна
повање и слично, без обзира на побуду и крајње циљеве извршио
ца. Терористи се у том случају третирају као сви други починиоци
кривичног дела. Уколико је у кривичном закону предвиђено по
себно кривично дело тероризма, оно се дефинише као напад на
сопствени уставни поредак и терориста може да буде строжије
кажњен за такво кривично дело. Терористички акти извршени у
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иностранству и против друге државе нису по правилу тиме обу
хваћени.
У међународном праву постоји тенденција да се дефинишу,
инкриминишу и међународно гоне и неки видови унутрашњег те
роризма. При томе се полази од претпоставке да извесни минимум
моралног понашања треба да важи и за унутрашњополитичку бор
бу. У њој се не могу користити изузетно опасна, сурова и подла
средстава, нити могу да се нападају људи који не могу да се сма
трају умешанима у сукоб, што дефинише и Протокол II Женевских
конвенција.1) Поједини акти, иако везани само за једну државу, мо
гу да изазиву моралну осуду шире међународне заједнице2).
Акти унутрашњег тероризма постали су међународно ре
левантни када су терористи почели да се склањају у иностранство
после извршења криминланог дела. Међународна питања у вези
са тероризам зато су се прво и разматрала као питања екстрадици
је.3)
Међутим, данас је, уместо унутрашњег, домађег, национал
ног тероризма, чији је циљ дестабилизација државне организације,
израженији међународни тероризам, односно тероризам који има
било какав инострани елеменат. Кад год су грађани, територија
или делови друге државе укључени у терористички акт онда се он
сматра актом међународног тероризма.
За терористе и терористичке организације постоји више раз
лога због којих су им значајне друге државе. Друга држава може
да буде, пре свега, место терористичког акта, које ће произвести
значајне међународно-политичке последице. Затим је то место на
које ће се склонити, не очекујући екстрадицију. Друга држава мо
же да буде и близак политичко-идеолошки партнер или простор са
кога ће лакше пропагирати политички циљ и тиме потенцијално
добити више следбеника. Терористички акти са елементом ино
1) Године 1977. усвојени су допунски протоколи уз Женевске хуманитарне конвенције од
1949. године. Други протокол, који се тиче «немеђународних» сукоба, штити у извесној
мери герилце. Они се дефинишу као они који имају одговорну команду и врше такву
контролу над делом територије да им то омогућује да воде непрекидне и усмерене
војне операције и да примењују Протокол. У настојању да се тероризам разликује од
герилског рата полази се, уствари, од често помињане усамљености и малобројности
терориста, које онемогућава испитивање основаности и оправданости њихове борбе.
2) Унутрашњи, национално тероризам данас постоји и мањем броју земаља као што су
3)
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За ово питање је посебно било битно питање политичких криваца. Они су у прошлости
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страности добијају више пажње медија, међународних организа
ција и јавног мњења у свету, а тиме је и њихов ефекат већи.
Пошто не постоји општа уговорна дефиниција тероризма,
већ су у правним инструментима само описују његове манифе
стације, често се тражио и неки инострани елемент да би теро
ристичко дело било сматрано међународним тероризмом. Хашка
конвецнија о сузбијању незаконитих отмица ваздухоплова од 16.
децембра 1970. примењује се само ако су место полетања и место
слетања ваздухоплова на коме је деликт извршен у две различите
државе. Слично је мерило монтреалске Конвенције о незаконитим
актима против безбедности цивилног ваздухопловства од 23. сеп
тембра 1971. Она се примењује ако су место полетања, место наме
раваног или стварног слетања или место где је дело извршено ван
територије државе у којој је ваздухоплов регистрован.
Примена Конвенције о узимању талаца ограничена је чла
ном 13 - она се неће односити на дело извршено у оквиру једне
државе, ако су и талац и извршилац држављани те државе и ако
се извршилац нађе на њеној територији. Конвенција о спречавању
аката нуклеарног тероризма наглашава у чл. 3 да се Конвенција
неће примењивати када је прекршај учињен у оквиру једне државе,
када су прекршилац и жртве држављани те државе и када је прекр
шилац пронађен на територији те државе и ни једна друга држава
нема надлежност.
Постоје три основна начина за елиминисање нежељене и
штетне друштвене појаве Први, најкоренитији и најрационалнији
је – отклањање узрока4). Сматрајући да борба против тероризма у
међународним односима не може да буде ефикасна без утврђива
ња и отклањања таквих узрока, органи Уједињених нација и дру
гих међународних организација, развили су дискусију о њиховом
утврђивању, али нису успели то да учине, нити да предузму актив
ности које би довеле до отклањања тих узрока.
Други начин сузбијања одређене појаве је коришћење пре
венције, односно настојање да постојећи узроци не произведу не
ке лоше последице. Превенција тероризма најчешће се своди на
откривање потенцијалних терориста пре него што они изврше
кривично дело. Број терористичких акција међународних разме
ра свакако би се смањио када терористичке групе не би наилазиле
на подршку унутар поједине земље или у иностранству. Уколико
такве групе немају упориште у домаћем становништву (што најче
шће значи да узроци које оне опажају не делују на друге), оне по
кушавају да га нађу у иностранству и да се снабдевају средствима
4) Димитријевић, В ( 2000): 203
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потребним за акцију. Уколико ова подршка изостане, терористич
ке групе не могу да обезбеде људство и средства за своје активно
сти и не могу да опстану.
Трећи начин састоји се у одвраћању које се постиже казна
ма – репресијом, која треба да одврати терористу од терористичког
напада. Светска организација је у прошлости једине видљиве ре
зултате у борби против тероризма на глобалном плану бележила
у одврћању, јер је репресија била једина мера која је могла да буде
подржана од стране већине чланица УН. То се објашњава тиме
што је лакше постићи сагласност о штетности неког понашања,
него му наћи објашњење. С друге стране, структура органа међу
народних организација и њихово деловање погодују сразмерно
једностраним мерама које се административно могу остварити и
које изгледају довољно једнобразне да би биле примењиве на сва
друштва.
Различити међународни инструменти опште природе који
су до сада припремљни под покровитељством УН или специјали
зованих агенција имају углавном један циљ – да одговоре на међу
народни тероризам интернационализацијом репресије. Међутим,
због непостојања консезуса у одређивању појма тероризма, држа
ве нису успеле да оснују међународни кривични трибунал чији
би задатак био да кажњавају овај тип злочина. Репресија је зато
остављена домаћим полицијским снагама и судовима, а њена ефи
касност увелико зависи од квалитета полицијске и судске сарадње
између држава.

СТРУКТУРА МЕЂУНАРОДНИХ
АНТИТЕРОРИСТИЧКИХ ПРАВНИХ ИНСТРУМЕНТА
Актуелну структуру међународних антитерористичких
правних инструмента чине:
- универзални споразуми, конвенције који се односе на
спречавање и сузбијање међународног тероризма;
- инструменти који су усвојени на регионалном нивоу;
- декларације које су омогућиле правни оквир за међуна
родну акцију на превенцији и сузбијању тероризма по
следњих година;
неки релевантни међународни споразуми, или њихови дело
ви као што су Конвенција о безбедности особља УН и сродних
оргaнизација, коју је усвојила Генерална скупштина 1994, која се
све чешће сматра важним инструментом у овој области или Же
34

Ксенија Ђурић-Атанасиевски

Улога међународног права ...

невске конвенције из 1949 и Додатни протоколи из 1977. Правним
инструментима у борби против тероризма требало би сматрати и
конвенције о контроли оружја за масовно уништење. Конвенција о
забрани развоја, производње и складиштења бактериолошког (би
олошког) и токсичног оружја и њиховом уништавању, усвојена 10.
априла 1972. године, Конвенција о физичкој заштити нуклеарног
материјала, донета 3. марта 1980 години и Конвенција о забрани
развоја, производње и складиштења и употребе хемијског оружја и
њиховом уништавању од 13. јануара 1993. године. Поред ових кон
венција извором антитерористичког права би могла да се сматра и
Универзална конвенција Поштанске уније која забрањује употребу
међународног поштанског система за слање експлозива.
Извори међународног антитерористичког права не састоје
се само од текстова „тврдог права“ (hard law). Независно од по
стојања конвенција потребно је узети у разматрање и велики број
текстова меког права (soft law) које чине резолуције и друге одлуке
усвојене у Уједињеним нацијама и на нивоу различитих регионал
них организација. Оне својим обимом и свеобухватношћу превази
лазе обим и садржину конвецнија УН и регионалних организација.
Документи који немају обавезујући правни карактер за др
жаве чланице, као што су, на пример документи Организације за
европску безбедност и сарадњу, могу да имају велики значај у јача
њу веза и сарадње између држава чланица у сузбијању тероризма.
Број оваквих аката, у виду одлука сталних тела ових организација,
сваког дана је све већи и представља основу за ефикасну сарадњу
и концентрацију материјалних и људских ресурса у борби против
тероризма.

ПРАВНА АНТИТЕРОРИСТИЧКА
КОНСТРУКЦИЈА УН
За четири деценије усвојена је 21 међународна антитерори
стичка конвенција – 13 универзалних5) и 8 са регионалном приме
5) Међународни правни инструменти, настали као инструменти УН у борби против
тероризма, су: 1) Конвенција о кривичним делима и неким другим актима
извршеним у ваздухоплову, Токио 14.9.1963; 2) Конвенција о сузбијању незаконитих
отмица авиона, Хаг 16.12.1970; 3) Конвенција о сузбијању незаконитих аката
уперених против безбедности цивилног ваздухопловства, Монтерал, 23.9 1971; 4)
Конвенција о спречавању и кажњавању кривичних дела лица под међународном
заштитом, 14.12.1973; 5) Конвенција против узимања талаца, Њујорк, 18.12.1979;
6) Конвенција о физичкој заштити нуклеарног материјала, Њујорк и Беч, 3.3. 1980;
7) Протокол о сузбијању незаконитих аката насиља на аеродромима који служе
за међународни цивилни саобраћај, Монтерал, 24.2. 88; 8) Конвенција о сузбијању
незаконитих аката против сигурности поморске пловидбе, Рим 10.3.88 (године 2005.
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ном . Мада су ове конвенције баве тероризмом исцепкано, одсли
кавајући ограничени и фрагментарни приступ, уколико би биле на
снази и у потпуности примењене, оне би, потенцијално, створиле
солидни правни основ за борбу против тероризма.
Од 1963. године конвенције представљају основне правне
мере у борби против међународног терора у многим његовим об
лицима. Неки споразуми су ратификовани од стране већег броја
земаља, док најновије конвенције нису на снази, јер их још није
ратификовао потребан број земаља. Пожељно би, међутим, било да
све земље ратификују ове основне правне инструменте за сузбија
ње тероризма, јер би то омогућило и ефикаснију борбу против овог
облика политичког насиља.
Конвенције УН су развиле Генерална скупштина, Међуна
родна организација за цивилну пловидбу (ICAO) Међународна
поморска организација (IMO) и Међунарoдна агенција за атомску
енергију (IAEO).
6)

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЕФИКАСНОСТ КОНВЕНЦИЈА
Основни циљ конвенција је да утврде оквир за међународну
сарадњу међу државама и спрече или сузбију међународни теро
ризам. Све конвенције имају међународну примену, односно зах
тевају да у акту који је извршен, постоји неки од међународних
елемената.
Конвенције о тероризму су усмерене на стварање мреже за
сарадњу међу државама да би се обезбедило да сви терористи буду
нађени, оптужени и кажњени.
усвојен је Протокол на ову конвенцију); 9) Протокол о сузбијању незаконитих
аката против сигурности платформи које се налазе у епиконтиненталном појасу,
Рим 10.3. 88 (године 2005 усвојен је Протокол на Протокол о сузбијању незаконитих
аката против сигурности платформи); 10) Конвенција о означавању пластичног
експлозива ради њихове детекције, Монтерал, 1.3. 1991; 11) Међународна
конвенција о спречавању терористичких напада бомбама, Њујорк, 15.12.1997; 12)
Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма, Њујорк, 9.12.1999;
13) Конвенција о сузбијању аката нуклеарног тероризма; Њујорк 15. 4. 2005. године;
6)
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Конвенција о спречавању и кажњавању аката тероризма који имају облик злочина
и изнуда против особа које су од међународног значаја, потписана у Вашингтону, 2
фебруара 1971; Европска конвенција о сузбијању тероризма, Стразбур, 27. 1. 1977,
Конвенцију о сузбијању тероризма , Катманду, 4. 11. 1987. године (Организација
јужне Азије за међународну сарадњу); Арапска конвенција о сузбијању тероризма,
Каиро, 22.4.1998; Споразум о сарадњи између држава чланица Заједнице
независних држава у борби против тероризма, Минск, 4. 6. 1999; Конвенција
Организације исламске конференције у борби против међународног терорима,
Уагадугу, 1. 7. 1999; Организација афричког јединства - Конвенција о превенцији
и борби против тероризма, Алжир 14. 7 1999.; Интерамеричка конвенција против
тероризма, у Бриџтаун, Барбадос 3. 6. 2002. године.
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Посебне врсте терористичког насиља, као што су отмице,
подметање експлозива, и слично дефинисане су као прекршај пре
ма одређеној конвенцији или другачије речено, конвенције имају
парцијални приступ и односе се на специфичне прекршаје.
Може се констатовати да су конвенције углавном реактив
не, односно да се односе на оно што се већ догодило, осим две кон
венције које се односе на нуклеарни тероризам. Универзалне кон
венције се баве специфичним предметом и готово увек су усвајане
као резултат кризе или спектакуларног терористичког инцидента.
Отмице и саботажа у цивилном ваздухопловству 60. и 70. годи
на прошлог века подстакле су Уједињене нације да усвоје четири
конвенције које санкционишу тероризам у овој области. Такође,
убиства и киднаповања дипломата довела су до усвајања конвен
ција које се баве заштитом дипломата, а касније је усвојена и кон
венција која штити особље УН, као резултат напада на особље УН.
Седамдесетих година примењивана су често киднаповања циви
ла, што је довело до усвајања конвенције против узимања талаца.
Конвенција која се бави терористичким актима на мору уследила
је када је 1985. године отет италијански брод «Акиле Лаура», док
је последица случаја „Локерби“, обрања америчког авиона изнад
Шкотске, било доношење Конвенције о пластичним експлозивима
1991. године. Бомбардовање америчких амбасада у Кенији и Тан
занији условило је да 1998. године буде усвојена конвенција која се
бавила спречавањем терористичких напада бомбама.
Конвенције као правни инструменти утврђују да тероризам
угрожава невине жртве и људска права. При томе, не узимају се у
обзир узроци због којих се она угрожавају и побуде оних који их
угрожавају. Конвенције дефинишу прекршај и прекршиоце на ко
је се односе и обавезују државе потписнице да примене одређене
мере.
Ови правни инструменти идентификују одређене основе
према којима све одговорне стране морају да утврде јурисдикци
ју над дефинисаним прекршајем. Поред тога, оне стварају обаве
зу земље у којој је осумњичени нађен да утврди јурисдикцију над
прекршајем према конвенцији. Уколико му та држава не суди онда
је она обавезна да изручи осумњиченог према одредбама конвен
ције, што се означава принципом „aut dedere aut judicare“.
Питање ефикасности постојећих конвенција за супроста
вљање тероризму може да се сагледа са макар два аспетка:
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- поједине државе тешко или готово никако нису рати
фиковале ове инструменте, а ако то и учиниле оне их
„озбиљно не спроводе.“
- појавом самоубилачког тероризма доведена је у питање
највећа и права вредност конвенција да оне помажу у
откривању, хапшењу и лакшем суђењу починиоцима те
рористичких аката.
Ефикасност конвенција лежи у доброј легислативи, али и у
ефикасној примени. И у једном и у другом смислу то у пракси че
сто није случај. Неке конвенције није ратификовао велики број др
жава. На пример, Конвенција о забрани узимања талаца је донета
још 1979. године, али ју је до данас ратификовало само 110 земаља,
а терористи често прибегавају узимању талаца.
Још је дискутабилније питање спровођења одредби конвен
ција, због познатог различитог третирања појединих аката поли
тичког насиља у различитим земљама, двоструких стандарда и
неспремности да се акт осуди као тероистички без обзира ко је
извршилац. Ово је проблем не само за земље у развоју, него и за
развијене земље.
Пошто конвенције следе такозвани секторски приступ ни
једна од њих није направила изузеће за националноослободилачке
покрете, док су само Конвенције о бомбардовању (1997) и Међу
народна конвенција и финансирању (1999) забраниле ескплицитно
политичка изузећа у случајевима екстрадиције.
Антони Ост7) у анализи ефикасности конвенција поставља
једноставно питање: да ли се број одређених терористичких ака
та смањује, зато што постоје антитерористички инструменти. Ост
негира овакву претпоставку и тврди да, уколико и постоји пад бро
ја терористичких аката, то није последица конвенција већ других
фактора. Ост наводи и пример: у 1968. и 1969. години било је 122
отмице авиона. Када је Хашка конвенција ступила на снагу 1971.
године дошло је до значајног пада броја отмица и напада на цивил
не авионе. Али то је више била последица чињенице да су напади
на цивилне авионе од великог значаја за сваку земљу - због могућег
губитка људских живота, али и због економско-финансијских раз
лога. Земље су, зато, после 1969. године увелико побољшале обез
беђење на аеродромима, контролу путника и пртљага. Ост наводи
да постоји још једна резерва када је процена ефикасности конвен
ција у питању. Конвенције су потребне само онда када неформални
7) Anthony Aust, Counter-Terrorism- A New Approach, Max Planck Yearbook of United Nations Law (2001) str. 285-306
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механизми - већа сарадња земаља на дипломатском, полицијском и
судском нивоу сарадње - нису довољни.
Друго, очигледно је да успостављење конвенција са квазиу
ниверзалном јурисдикцијом и тиме већом вероватноћом хапшења
и оптужби починилаца терористичког акта није утицало на смање
ње насиља. Претпоставка да ће свест потенцијалног терористе о
кажњивости дела и обавези било које државе у свету да га казни
утицати на одвраћање од тероризма, постала је нереална због ин
тензивирања самоубилачког тероризма. Број оних који су инспи
рисани, обучени и можда злоупотребљени да жртвују сопствени
живот извођењем терористичког насиља, све је већи.8)
Ова критика ипак не треба да доведе у сумњу потребу уни
верзалних антитеристичких споразума. Постојање оваквих ин
струмената под окриљем светске организације омогућава свим
државама да постану део нормативне борбе против тероризма, ма
какав облик и снагу он имао. Спремност на сузбијање овог безбед
носног проблема и одговорност које државе преузимају ратифика
цијом универзалних инструмената представља значајан допринос
решавању проблема тероризма. Проблеми у ефикасности конвен
ција за сузбијање тероризма који су наведени проблеми су и дру
гих докумената међународног права, а могу да буду сагледани и
као проблеми у ефикасности УН.

ОПШТА КОНВЕНЦИЈА
Поједини правници међународног права9) сматрају да је
основна улога међународног антитерористичког права да се ство
ри једна општа, свеобухватна (comprehensive) конвенција против
тероризма. 10)
8) Дела екстремног тероризма могу да почине ad hoc групе мотивисане верским
уверењима или верском осветом, насилни десничарски екстремисти и сетке које верују
у апокалипсу и миленијумски преокрет, сматра Џесика Стерн (2003) стр.11
9)

Georges Abi-Saab (Enforcing International Law Norms Against Terrorism, стр.XX – XXI)

10) Питање усвајања Опште (свеобухватне) конвенције УН старо је неколико деценија..
Предлог за њену израду поднеле су несврстане земље и идеја је прихваћена са 151 гласом «за» и 2 уздржана (Либан и Сирија). Генерална скупштина и њен Ad hoc комитет већ годинама покушавају да дођу до текста једне такве конвенције. Уједињеним
нацијама су била достављена два предлога опште конвенције против тероризма. Први
су дале Сједињене Америчке Државе још 1972. године, после киднаповања и убиства
једанаесторице израелских спортиста на Олимпијским играма у Минхену, као и других спектакуларних аката тероризма. У уводу предлога Конвенције о спречавању и
кажњавању одређених аката међународног тероризма, поднетом 25. септембра те године, САД су покушале да отклоне забринутост неких држава да је Конвенција усмерена против национално-ослободилачких покрета. САД су указивале да је конвенција
ограничена на особе које бесправно убијају, проузрокују озбиљна телесна оштећења
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Општа конвенција би комбиновала све постојеће конвенције
у вези са тероризмом у један ажуриран текст који би елиминисао
празнине и неодређености које постоје у садашњим конвенцијама,
али не би учинио сувишним све претходне конвенције.11) Она би
требало да буде изграђена да основним принципима који су већ
представљени у антитерористичким конвенцијама: значај третира
ња терористичких дела као кривичних, њихову законску кажњи
вост и захтев за процесуирањем или екстрадицијом починилца;
снажан позив земљама чланицама да предузму акције да спрече
терористичке акте и нагласак на потреби земаља чланица да сара
ђују, размењују информације и узајамно обезбеђују највећу могућу
помоћ у вези са спречавањем, истрагама и процесуирањем терори
стичких аката.
Конвенција би омогућила чвршће везе у међународној са
радњи, не само у смислу обавезе да се уложе напори за сузбијање
тероризма, већ такође и у смислу обавеза да се постигну одређени
резултати. а захтевала би и елиминисање законских норми које
стварају изузетке у вези са кривчношћу дела на политичкој, фи
лозофској, идеолошкој, расној, етничко, религијској или сличној
основи.
Општа конвенција би требало, такође, да буде довољно ши
рока да обухвати све раније признате облике терористичког наси
ља који су дефинисани у постојећим антитерористичким конвен
цијама. али и да обухвати видове тероризма који нису постојали у
претходним конвенцијама, а предвиђају технолошки напредак и
промене понашања. Ово може да укључи претњу оружјем за ма
совно уништавање, сајбер-тероризам и да антиципира други науч
ни и технолошки развој.
Највећи проблем, присутан приликом израде опште конвен
ције, био је проблем дефиниције тероризма. Шта разликује „те
рористичку организацију“ од «ослободилачког покрета»? Да ли
искључује активности националних оружаних снага, чак иако је
очигледно да чине акт тероризма, односно шта представља „држав
ни тероризам“? Арапски дипломати настављају да тврде да свака
општа дефиниција тероризма треба да укључи феномен „државног
тероризма“ и да га разликује од права на самоопредељење. Орга
низација Исламске конференције и Арапска лига инсистирају да
или киднапују друге особе...Мада је било држава које су желеле да постигну компромис
око предлога Сједињених Америчких Држава, инцијатива није била успешна. Индија је
2000. године доставила други предлог опште конвенције који се још увек разматра.
11)
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споразум треба да искључи могућност да се терористима сматрају
они који су укључени у борбу против „стране окупације“. Ово би
се, према њиховом предлогу односило и на ослободилачке покрете
укључујући Палестинску ослободилачку армију и Либанску мили
цију, Хезболах који се супростављају израелским активностима.
После хитних мера предузетих од стране Савета безбедно
сти поводом терористичких напада на САД 2001. године настала је
нова ситуација у борби против тероризма. Позивајући се на Гла
ву 7 Повеље УН Савет је једногласно донео резолуцију која под
претњом санкцијама захтева од свих држава потпун прекид свих
веза и пружање помоћи терористичким организацијама, доношење
одговарајућег законодавства и изричито признаје право државама
на индивидуалну и колективну самоодбрану у борби против међу
народног тероризма. Поред тога, Савет безбедности установљава и
специјални комитет, чиме је репресивна снага међународног права
у случајевима када се доведу у питање заједнички интереси међу
народне заједнице као целине значајно ојачала.
Имајући у виду овакве одлуке Савета безбедности, поједини
стручњаци за међународно право су поставили питање сврсисход
ности усвајања опште конвенције о тероризму често наводи као
најважнији будући задатак у сузбијању тероризма. Сматра се да не
треба очекивати сагласност око дефиниције тероризма, као и да је
у борби против тероризма потребна конкретизација, који предлог
опште конвенције не нуди.
Не постоји, такође, ни један међународни суд који би био
надлежан за суђења појединцима оптуженима за терористичке ак
те. Међународни кривични суд би можда могао да буде оспосо
бљен за ове случајеве,12) али до сада није постојала политичка воља
за то.
Међутим, и поред оваквих дилема, већина земаља, чланица
УН и правника сматра да би општи споразум УН унапредио међу
народне правне инструменте за сузбијање тероризма.
12) Једино дело по статуту овог суда које би могло да покрије акте међународног тероризма су злочини против човечности. Злочини против човечности укључују убиства
која су почињена као део широког или систематског напада који је усмерен против цивилног становништва», члан 7. Мада овај прекршај има намеру, пре свега да покрије
злочине које су починиле владе, он није ограничен само овом активношћу. Оваква
интерпретација би имала унутрашњу доследност, али би поставила теористичка дела
на ниво међународних злочина, што нису учиниле антитерористичке конвенције. У
сваком случају, Савет безбедности би могао да оснује кривични суд који би могао да
суди за специфична дела тероризма и који не би био ограничен ретроактивношћу ових
акција.
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ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИСТУП ТЕРОРИЗМУ
У АКТУЕЛНИМ АНТИТЕРОРИСТИЧ
КИМ ИНСТРУМЕНТИМА
У антитерористичком међународном праву су остварена зна
чајна достигнућа, али, без обзира колико била значајна, она не мо
гу да се сматрају потпуно развијеним процесом. Данас је очиглед
но да би правни основ сам по себи требало да буде осавремењен
и затим претворен у практично средство борбе против тероризма.
Функционални прилаз тероризму, карактеристичан за дана
шње међународне односе и активност међународних организације,
више није усмерен само на репресивност, већ све више развија
и правну превенцију. Међународно право треба да има за циљ да
одврати потенцијалног починиоца од напада на цивилно станов
ништво респресивним мерама, али мора и да спречи терористичке
акте.
У том смислу развијају се области права и инструменти
битни за превенцију, док су у претходном периоду међународни
инструменти били само из области кривичног права. У акту
елном међународном антитероритичком праву постоји такође и
вертикални правац развоја, јер универзална организација до
носи главне инструменте који треба да буду конкретизовани кроз
специјализоване и регионалне организације. 13)

ОДВРАЋАЊЕ
Одвраћајући ефекат међународног права заснива се на ком
бинацији хармонизације кривичног права држава и његове ефика
сне примене.
Напади на одређене мете се третирају као кривична дела,
што има за циљ заштиту одређених мета као што су авиони, бродо
ви, нуклеарни објекти, дипломатско особље. Ово је проширено у
међународним инструментима и на укупно становништво као мо
гуће мете терориста. У питању су таоци, жртве бомбардовања или
нуклеарног тероризма.
За антитерористичке конвенције суверенитет држава је још
веома битан, јер се терористичка дела не третирају као међународ
ни злочини. Ова дела остају, пре свега, кривична дела којима тре
ба да се баве национални правни системи. Конвенције се обраћају
државама и захтевају од њих да претворе наведена кривична дела
13) Volker Roben, конференција “Terrorism as a Challenge for National and International Law”
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тероризма у кривична дела у свом законодавству односно држава
мора да инкриминише акте на које се односи конвенција. Изузима
јући Конвенцију о таоцима, ови правни инструменти се односе на
одређена кривична дела без обзира на намеру извршиоца. Они се
такође односе и на акте који су учињени са намером да се изврши
притисак на владу да учини нешто или да се уздржи од чињења.
Национални судови морају да казне починиоце терористич
ких дела оштром казном. Међутим, међународни инструменти,
због потребе да буду прихватљиве за што већи број држава, не де
финишу колика је та казна.
Поред тога, конвенције се односе на све особе, без обзира да
ли су приватна лица или владини службеници и не признају било
какав имунитет, а кривичним делима се сматра не само извршење
дела, него и саучесништво и подстицај на извршење терористич
ког акта.

ЕФИКАСНА ПРИМЕНА
Извесни злочини се данас сматрају тако далекосежним да су
њима погођени не само директна жртва и локална и национал
на друштва, него доводе у опасност и међународну заједницу у
целини. Када већ злочин није спречен, треба учинити напор да се
осигура и надокнади штета и примени репресија која ће казнити и
спречити нове злочине. У том смислу међународни правни инстру
менти захтевају од држава да примене одређено понашање према
починиоц
 има терористичких аката.

ОНЕМОГУЋАВАЊЕ ЗАШТИТЕ ТЕРОРИСТА
Од великог је значаја, пре свега, да се онемогући пружање
уточишта за починиоце терористичких аката. Починилац самоу
билачког акта не може, наравно, да буде одвраћен могућношћу
да буде осуђењен због свог дела. Али, ни данас нису сви терори
стички напади самоубилачки, па је најважније да оне особе које
управљају терористичком мрежом могу да буду суочене са суђе
њем. Сви инструменти, осим Токијске конвенције, имају у својој
основи главни принцип да наводни починилац не сме да пронађе
уточиште на територији друге државе, без обзира на своју нацио
налност или злочин који је починио. Мада се формулације разли
кују, ово је учињено у свим конвенцијама на три начина: увођењем
јединственог и обавезујућег приступа судској надлежности-јурис
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дикцији, принципом aut dedere aut judicare и захтевом за ефикасан
екстрадициони процес.

Установљавање и примена јурисдикције
Једна од главних препрека у вези са потребом да се оптима
лизује међународна сарадња у примени кривичног права односи се
на питање судске надлежности.
У принципу терористички злочини морају да буду истраже
ни и процесуирани на исти начин као и други злочини. Злочине
истражују власти државе у којој су се догодили.14) Међутим, опште
међународно право не забрањује државама да проширују примену
својих закона и надлежност својих судова. Према конвенцијама,
државе чланице морају да установе своју јурисдикцију над кри
вичним делима које свака конвенција утврђује, уколико су почи
њени на њеној територији, односно, од стране макар једног њеног
држављана или на броду под њеном заставом и регистрованом ави
ону.
Поставља се питање да ли се одредбе о јурисдикцији у кон
венцијама односе на држављане треће државе, када злочин није
почињен на територији државе, њеном броду или авиону и особа
није повезана са државом на чијој се територији налази.
Да би се избегло да терориста избегне кажњавање, конвенци
је захтевају од држава да утврде кривичну јурисдикцију и за друге
случајеве. Конвенције захтевају да, чак и када злочин или навод
ни починилац нема везе са одређеном државом, она мора да обез
беди своју јурисдикцију над починиоцем уколико је он присутан
или пронађен на њеној територији. Са изузетком поново Токијског
документа15), конвенције траже да се направи прелиминарна истра
га о чињеницама одређеног случаја према националном законо
14) Покушаји појединих земаља Европске уније да омогуће органима ове организације
да могу да истражују злочине на свим територијама држава чланица није (још увек)
прихваћена
15) Токијска конвенција је формулисана са циљем да утврди континуитет јурисдикције над
кривичним делима почињеним на међународним летовима. Она признаје да је земља у
којој је ваздухоплов легално регистрован надлежна да употреби надлежност над делом
које је учињено у авиону када је на међународним летовима. Држава потписница, иако
није држава регистрације ваздухоплова, може да захтева своју кривичну надлежност
када:
•
акт утиче на територију те државе
•
прекршај је почињен од стране или против држављана и резидената такве
државе
•
прекршај је против безбедности државе
•
прекршај се састоји у неиспуњавању правила која се односе на лет
ваздухопловних снага државе
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давству. Када је починилац кривичног дела присутан на територи
ји неке државе, она мора, у складу са својим законима, да га лиши
слободе или да предузме друге мере које ће омогућити кривично
процесуирање или екстрадицију независно од места злочина и пи
тања да ли је ТА држава добила захтев за привремено хапшење или
формални захтев за екстрадицију.
Конвенције не прецизирају која држава има приоритет у ју
рисдикцији. У пракси, држава која има починиоца у свом затвору,
има прва могућност да му суди, али уколико то не уради има оба
везу да започне процедуру за екстрадицију.
У екстремним случајевима држава може, на хуманитарном
плану, да гарантује слободан пролазак преко своје територије по
чиниоцима кривичних дела како би се, на пример, спасли животи
талаца или обезбедило њихово пуштање.

Екстрадиција
У међународном праву не постоје одредбе које указују да ме
ђународна сарадња у кривичним питањима може да спречи било
коју државу да протера, депортује, преда или испоручи странца,
страног држављанина или становника друге државе.16) Одредбе о
екстрадицији, међутим, дају могућност државама да не врше екс
традицију својих сопствених држављана, али се онда претпоста
вља да ће се осумњичени суочити са процесом у земљи, која је од
била да га испоручи по екстрадиционом захтеву.
Конвенције су усвојиле суштински негативан став утврђују
ћи да мотивација, укључујући политичку и религијску, не оправ
дава одређени акт. Ипак, мотивација ограничава обавезу за екс
традицију, односно есктрадиције не треба да буде ако наводни
починилац ризикује да буде процесуиран само због својих циљева.
У случају тероризма, екстрадиција може да буде најбоља оп
ција, јер може да обезбеди успешно суђење. Оно треба да буде ор
ганизовано тамо где га најадекватније омогућавају истрага, тежина
доказа и сведоци. У целини неизручење треба да буде равно суђе
њу у складу са принципом aut dedere aut judicare.
Уговори о екстрадицији захтевају да је кривично дело по
чињено на територији државе која тражи екстрадицију. Одредбе
утврђују неколико легитимних разлога зашто државе могу да од
•

извршење јурисдикције је потребно да би се обезбедила обавеза државе према
другим међународним спрозумима. (члан 4.)

16) Постоји неколико изузетка: када је у питању право избеглица као и општа људска права
(Конвенција о избеглицама из 1951. чл 33, Европска конвенција о људским правима, чл
3 и Конвенција против тортуре из 1984).
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бију екстрадицију: уколико је особа сопствени држављанин, а уну
трашњи закони забрањују екстрадицију и уколико држава исказује
неповерење у правичност другог правног система и/или у тужила
штво друге државе.17)
Конвенције не покушавају да утврде шему приоритета у
питањима јурисдикције или екстрадиције. Право јурисдикције
можда би требало да се утврди на неутралном форуму, у крајњој
инстанци у Савету безбедности УН. Прецедент у том смислу је
случај Локерби где, је, поступајући у складу са Главом 7 Повеље
УН, Савет безбедности захтевао да Либија испоручи осумњичене
за обарање америчког авиона изнад Шкотске или оптужница про
тив Осаме бин Ладена и његових сарадника када је захтевано да
талибани „одмах“ предају Осаму бин Ладена Сједињеним Аме
ричким Државама.
У вези са екстрадицијом могуће је поставити питање по
литичких изузетака. У неким екстрадиционим уговорима и наци
оналном праву инститра се да уколико су злочини почињени са
политичким мотивом, онда злочинац не може да буде испоручен.
С озбиром на то да је већина терориста починила дело са политич
ким мотивом, ово би могло знатно да спречи екстрадицију за теро
ристичке злочине. Зато су неки инструменти отишли даље и захте
вали да било какво позивање на политичке мотиве не онемогућава
испоручење, односно кажњавање терористе. Конвенције о бомбар
довању (1997) и финансирању (1999) експлицитно забрањују по
литичке изузетке. Европска конвенција о сузбијању тероризма даје
листу у коју је уврстила одређени број озбиљних злочина који се,
у циљу екстрадиције, не третирају као политички. 18)
17) Ово се усложњава различитим регионалним стандардима у људским правима. Европске
државе су чланице Европске конвенције о људским правима у коме члан 3 забрањује
екстрадицију починиоца, а многе су чланице и Протокола 6 ове конвенције, који ставља
ван закона смртну казну у мирнодопско време. У овом случају могуће је да државе
чланице ове конвенције дозволе екстрадицију, само уколико постоји захтев и гаранција
треће државе да за испорученог неће бити тражена смрта казна.
18) Чл. 1 ове конвенције наводи да таквим преступом не сматрају а) преступи обухваћени
пољем примене Конвенције за сузбијање незаконитих заробљавања ваздушних
летилица, потписане у Хагу 16. децембра 1970. б) преступи обухваћени пољем примене
Конвенције за сузбијање незаконитих радњи уперених против безбедности цивилне
авијације, потписане у Монтреалу 23. септембра 1971 године; в) тешки преступи
који представљају атак на живот, телесн интегритет или слободу лица са правом на
међународну заштиту, укључујући и дипломатско особље; г) преступи који обухватају
отмицу, узимање талаца или самовољно лишавање слободе; д) преступи који обухватају
употребу бомби, граната, ракета, аутоматског ватреног оружја и експлозивних писама
или пакета у мери у којој такво коришћење представља опасност за људе ђ) покушаји
чињења претходно наведених преступа или учешће у виду коаутора или саучесника које
чини или прави покушај чињења таквог преступа. Политички изузетак мора да буде
јасно одвојен од клаузуле у многим конвенцијама да екстрадиција може да се одбије
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КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ

Међународни стандарди у вези са обавезом да држава кри
вично гони починиоца терористичког акта, уколико га не испоручи
другој држави, наглашавају само да се на то процесуирање при
мењује национално право. Али, постоји одређени стандард који
каже да државе треба да приступе кривичном гоњену онако како
то чине у случајевима других тешких кривичних дела према свом
законодавству.

ПРЕВЕНЦИЈА
Дискусија о процесуирању пред националним судовима је
значајна, али не може да допринесе повећању безбедности. То је
посебно постало актуелно са интензивирањем нове новог типа те
рористичке претње - међународне мреже терориста, чији су члано
ви и самоубице.
Било је потребно да се конвенцијама, односно међународ
ним правом, обезбеди спречавање терористичких напада и ствара
ње безбедног међународног окружења. У том смислу Резолуција
Савета безбедности 1373 је свеобухватан одговор на жељу међуна
родне заједнице да онемогући терористима средства њихове трго
вине, финасирања, тајности, оружја и склоништа. Али, и известан
број конвенција и напора других организација има за циљ да оне
могући приступ средствима којима терористи могу да изведу своје
насилне акте.
Акти савременог мегатероризма су сложени и траже анга
жовање значајних средстава. Зато је основна идеја правних ин
струмената за превенцију и сузбијање тероризма онемогућавање
да терористи дођу до средстава којима ће извести те нападе. То се
пре свега односи на финансирање, као и на онемогућавање да те
рористи дођу до експлозива и разлитичих врста оружја као што су
хемијско, биолошко или нуклеаано-радиолошко оружје.

ФИНАНСИРАЊЕ
Генерална скупштина УН усвојила је децембра 1999. Ме
ђународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма.
Циљ те конвенције је да помогне у спречавању тероризма пресеца
уколико се тражи у циљу процесуирања или прогањања особе због њених политичких
ставова.
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њем фондова који су потребни терористима да би извршили злочи
не. То подразумева и административне и репресивне инструменте.
Конвенција сматра кривичним делом широк спектар актив
ности које имају намеру да финансијски подрже терористичке ак
тивности, без обзира да ли је терористички акт већ почињен, да ли
су фондови стечени легално или нелегално и да ли су већ искори
шћени за финансирање терористичких аката.
Питање финансирања терористичких група постоје све више
значајно, јер према проценама Међународног монетарног фонда,
прање новца у светским размерама достиже два до пет одсто гло
балног бруто домаћег производа. У свету се годишње „опере“ из
међу 600 милијарди и 1,5 билиона долара, а део тог новца стиже
до терористичких организација. Највећи део новца прикупља се
од шверца дроге, препродаје оружја као и вишегодишње трговине
људима и имигрантима. Према обавештајним подацима, средста
ва се прикупљају у џамијама и исламским културним центрима у
појединим исламским земљама, али и у западним земљама.19) У из
вештају ЦИА представљеном у Уједињеним нацијама 2005. године
изнет је податак да су у последњих десет година организације џи
хада финансиране са 300 до 500 милиона долара.20)
За слање новца екстремистичким организацијама користе се
илегални канали, које је наравно тешко контролисати. Обично се у
те сврхе служе агенције за трансфер новца, слање новца из земље у
земљу који се могао подизати само путем одређене шифре и особа
које лично носе новац од земље до земље.21)

ЕКСПЛОЗИВ
Терористи су, углавном, конвенционални у употреби оружја,
јер користе експлозив и бомбе. Конвенција о обележавању пла
19) Према извештају Италијанске обавештајне службе (SIZMI) који је предала
Представничкoм дому у Риму, велике суме новца из Италије пребацују се илегални
каналима исламским екстремистичким организацијама у Босни, Авганистану,
Азербејџану, Либији и другим земљама („Република“, Рим, 4. августа 2005. године)
20) Reuters, Брисел, 30. јануар 2005.
21) Европска унија је крајем септембра 2005. године објавила предлог нових прописа за
сузбијање прања новца и спречавање финансирања терориста, који, уз евентуалне
примедбе финансијских институција, треба да ступе на снагу 2007. године. Предложени
нови прописи садржани су у Трећој директиви којом се дефинише појам прања новца
и одређују правила за откривање нелегално стечених средстава. Та правила нису само
обавезујућа за банке и осигуравајуће компаније, већ и за адвокате, одиторе, пореске
саветнике, трговце некретнинама и све друге који обављају услуге које се плаћају
готовином у износу већем од 15.000 евра. Прописима се, између осталог, предвиђа да
финансијске институције спроводе посебне провере «политички експонираних особа»
из других чланица ЕУ или трећих земаља. (Reuters, Брисел, 30. септембар 2005).
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стичног експлозива у циљу детекције ограничава употребу нео
бележеног пластичног експлозива који може да буде употребљен
у ваздушним саботажама. Конвенција обавезује државе да обез
беде хемијско обележавање како би олакшала детекција пластич
ног експлозива. Државе су, и исто време, обавезне и да обезбеде
ефикасну контролу над „неозначеним пластичним експлозивом“,
односно оним који не садржи један од детектујућих агенаса који је
описан у техничком прилогу те конвенције.

ОРУЖЈЕ ЗА МАСОВНО УНИШТАВАЊЕ
Осим Аум Шинрикиовог напада сарином у Токијској желе
зници 1995. године и (нејасне) употребе антракса у појединим гра
довима САД у октобру 2001. године22), сви терористички акти у
последње две деценије су били конвенционални. Терористи се за
државају на експлозиву, бомбама, запаљивим бомбама, подметању
пожара, оружаним нападима, киднаповањима и вандализму чак и
када изводе акте чији је број жртава велики - као што су напади у
Њујорку и Вашингтону, Москви, Мадриду или Лондону.
Број терористичких напада је опао крајем 90-тих година
прошлог века, али је тероризам постао највећи међународни без
бедносни проблем. Разлог за овакав парадокс налази се не само у
чињеници да данашњи тероризам производи велики број жртава
већ, можда још значајније, да је могућа његова веза са оружјем за
масовно уништавање и изазивање још већих последица.
Терористи су сматрали да је употреба оружја за масов
но уништавање контрапродуктивна за достизање политичког
циља и добијање јавне подршке за тај циљ. Стручњак за теро
ризам Брајан Џенкис је констатовао још 1977. у вези са могућом
употребом нуклераног оружја «Терористи желе да много људи
гледа, а не да много људи умре».23). Овај разлог је могао да буде
проширен и на биолошко и хемијско оружје.
Неки коментатори упозоравају, међутим, да саможртвова
ње може да промени став терориста према оружју за масовно уни
штавање. Тешко да би такво оружје употребиле секуларне терори
стичке организације са политичким циљевима за које је потребна
подршка јавности. Међутим, могуће је да појединци, чији је циљ
22) Године 1984 чланови Рајнише (Rajneeshee) култа из Орегона, САД намерно су заразили
бактеријом салмонелом салату у једном ресторану у граду Даласу. Више од 750 људи је
имало стомачне тегобе, а циљ ове групе је био не да убију људе него да задрже могуће
гласаче код куће, како би локални избори ишли на руку овом култу.
23) Jenkins Brian (1977) стр 8
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пре освета и изазивање хаоса и патњи, него постизање одређеног
политичког циља, употребе и такво оружје уколико им оно буде
доступно. Могуће је претпоставити да би оружје за масовно уни
штавање могле да употребе религиозне терористичке групе желе
да импресионирају бога, а не јавност, екстремне десничарске орга
низације или секте које предвиђају апокалипсу. 24)
Због ове актуелне и реалне опасности, многе државе и међу
народне организације заокупљене су, с једне стране, пажњом да
било која врста тзв ABC (atomic, biological, chemical) оружја не
доспе у руке терориста, а, с друге стране, развијањем капацитета
за одбрану од оружја за масовно уништавање.
Нуклеарна енергија може да буде не само мета терористич
ког напада, него и средство којим терористи могу да се послуже.
25)
Нуклеарни споразум о непролиферацији26) тражи од чланица, зе
мља које немају нуклеарно оружје, да ставе свој нуклеарни мате
ријал под међународну контролу. Такође, тражи се утврђивање
стандарда за безбедно вођење нуклеарних активности. Конвен
ција о физичкој заштити нуклеарног материјала из 1980. године
тражи физичку заштиту само за материјал који се транспортује у
међународном саобраћају. Зато је било неопходно да се донесе ин
струмент који би спречио коришћење нуклеарног оружја од стране
терориста. Конвенција о сузбијању аката нуклеарног терори
зма усвојена је априла 2005. године и представља последњу у низу
антитероистичких конвенција светске организације.
Конвенција о хемијском оружју забрањује развој,
произвoдњу и употребу хемијског оружја и ствара правну основу
на исти начин као и специфичне антитерористичке конвенције ко
је се баве овом претњом. Конвенција тражи од свoјих чланица да
обезбеде национално законодавство, укључујући и казнено. Према
конвенцији постојећи стокови хемијског оружја ће бити униште
24) Stern, J (1999) стр.11
25) Међунарoдна агенција за атомску енергију ( IAEO) развила је свеобухватни прилаз
у планирању и заштити против нуклеаног тероризма. Агенција се бави физичком
заштитом нуклеарног
материјала и инсталација, откривањем и онемогућавањем
нелегалне трговине нуклеарним материјалом, унапређењем припадања одговарајућим
међународним инструментима, стварањем законских и стручних инструмената
држава, безбедношћу и обезбеђњем радиоактивних извора, заштитом информационе
технолошке структуре, мерама ванредних ситуација у државама и Агенцији. Да би
охрабрила државе да примене међународне инструменте релевантне за заштиту од
нуклеарног тероризма Агенција намерава да оформи тимове експерата који ће бити
у могућности да саветују чланице о овим питањима. Рад је почео на идентификацији
експерата и припреми бекграунд материјала.
26) Овај споразум је донет 1968. године и он прави разлику између земаља које су користиле
нуклеарну енергију пре децембра 1967. и оних које нису.
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ни и режим непролиферације хемикалијa двоструке намене, „dualuse“ од којих може да се произведе хемијско оружје. У том смислу
Конвенција обезбеђује различите врсте инспекција.
Конвенција о забрани развоја, производње и склaдишт
ења бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њи
ховом уништавању потписана је још 1972. године. Међутим, по
што овом конвенцијом није основано међународно тело које би
нагледало његову примену, одржана је конференција 2001. године
на којој је припремљен додатни протокол. (САД нису потписале
овај протокол.)

КАНАЛИ КОМУНИКАЦИЈЕ
Терористички акти могу да употребе међународне канале ко
муникација као пут или могућност за реализацију терористичких
аката или за транспорт потребног оружја или друге логистичке
подршке.
Спречавање обе врсте напада – на луке и транспорт бродова
- задатак је Међународне организације за поморство (IMО) према
Конвенцији о сузбијању незаконитих аката против сигурности
поморске пловидбе, усвојеној 1974. године. Крајем 2002. године
Конференција чланица Међународне организације за поморство
допунила је ову конвенцију такозваним Правилником27) о безбед
ности бродова. У суштини, Правилник полази од тога да је обез
беђивање сигурности бродова и капацитета лука, ризична мена
џерска активност. Циљ правилника је да обезбеди стандардизован,
конзистентан оквир за процењени ризик. Концепт менаџмента је
оличен у правилнику низом минималних функцониналних безбед
носних захтева за бродове и лучке капацитете. Бродови су објекти
сталног прегледа, верификација, потврда и контрола да би се утвр
дило да су њихове безбедносне мере примењене.
Монтреалска конвенција и Протокол на ту конвенцију,
који укључује акте насиља на међународним аеродромима, у
ствари су први уговори који се односе на сузбијање терористичког
акта. Међународна организација за цивилно ваздухопловство је
припремила и административне мере, односно управљање криза
ма, слично као и IMO да би утврдила процедуре за поступање у
ситуац
 ијама угрожености од терористичких аката ваздухоплова и
аеродрома.
27) Конвенцију прати и Протокол о сузбијању незаконитих аката против сигурности
платформи за бушење нафте, које се налаз у епиконтитнеталном појасу, потписан у
Риму 1988.
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У својој Основној резолуцији из 1996. године Генерална
скупштина се такође бавила и питањима граничних прелаза и
миграције, односно азила. Од држава је захтевано да предузму
ефикасне и одлучне мере у складу са релевантним одредбама ме
ђународног права и стандарда људских права за брзу и коначну
елиминацију међународног тероризма.

СРБИЈА И МЕЂУНАРОДНО АНТИ
ТЕРОРИСТИЧКО ПРАВО
Сматрамо да је потребно само укратко да се констатује какав
је однос Србије према међународним правним антитерористич
ким инструментима.
СРЈ, односно државна заједница Србија и Црна Гора је сук
цесорским изјавама регулисала статус у седам међународних кон
венција које су УН усвојиле од 1963. до 1980. године. Преосалих
шест конвенција је ратификовано у периоду од 2001. до 2005. го
дине. Према члану 60. Уставне повеље државне заједнице Србија
и Црна Гора, Србија је правни следбеник ове државне творевине,
чиме је Србија правно преузела и све међународне споразуме које
су ратификовале државе-претходнице.
Од регионалних конвенција СРЈ је 2001. године ратифико
вала Европску конвецнију о сузбијању тероризма, која је донета у
Стразбуру 1977. године,.
Србија и њене претходнице – СФРЈ, СРЈ и Србија и Црна Го
ра - су поред активности у стварању међународног правног оквира
за борбу против тероризма, предузимале и ефикансе мере за при
мену антитерористичких универзалних уговора – од предузимања
мера у заштити ваздухоплова, уношења у своје законодавство од
редби о тероризму до контроле и уништавања материјала који мо
гу да имају двоструку употребу и буду злоупотребљени за

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Међунарадно право има значајну улогу у сузбијању терори
зма. У постојећем антитерористичком међународном праву оства
рена су вредна достигнућа, али она не могу да се сматрају потпуно
развијеним процесом. Неопходно је осавременити правни однос и
претворити га у практично средство борбе против тероризма.
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Борба против тероризма ван правног оквира носи у себи
опасност од арбитрарности, двоструких стандарда и примене
„права јачега“. При томе смо из разматрања чак изоставили про
блем „државног тероризма“
Поред остваривања два захтева - завршетка глобалне оба
везујуће свеобухватне опште антитерористичке конвенције са
снажнијим механизмима примене и усвајања општеприхваћене
дефиниције тероризма, укључујући општу листу категорија теро
ристичких злочина и заједничке опште казне и стварања и/или ме
ђународног суда - потребна су и друга, суштинска појашњавања и
одлуке у области међународног права. Међу њима су:
- разматрање питања екстрадиције особа осумњичених да
су починили терористичке злочине;
- разматрање заједничких норми које се односе на одговор
ност и казне за особе које се сматрају одговорнима за
терористичка дела учињена у њихову корист;
- разјашњавање питања која се односе на право прибегава
ња употреби војне силе ван националне територије као
одговор на терористичке нападе узимајући у обзир од
редбе Повеље УН и друге значајне норме и принципе
међународног права;
- остваривање међународне одговорности држава које кр
ше обавезе да се уздржавају од организовања, подстре
кивања, помагања или учешћа у терористичким актима
на територијама других држава, или од пристанка или
активности унутар њихових територија које су усмерене
на чињене таквих аката.28)
Међународно право, чији је извор правна конструкција Ује
дињених нација, среће се са проблемом државно-центристичког
приступа с једне стране и решавања недржавних проблема, као
што је терористичко насиље. Како одговорити тероризму, а не по
вредити норме међународног права створеног под окриљем свет
ске организације у којима је субјект држава.
Међународне правнике чека задатак пре свега да створе:
- оквир за принципијелну реформу постојећих правила ка
ко би се установили услови за акцију у ситуацијама про
мењених безбедносних императива и вредности. Захте
ва се да одговор буде, пре свега, неоружани, односно да
то буде акција заснована на међународном праву, пошто
28) Ecobescu.N...(2003) стр. 29

53

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 31-56.

оно прави разлику између индивидуалне и државне ак
ције.
- промене у међународном праву које ће омогућити правно
заснован одговор на деловање недржавних субјеката;
- стварање нормативног за ефикасно супростављање те
рористичким опасностима, за одвраћање колико и за
репресију;
- успостављање снажног међународног механизма за ефи
касно надгледање примене предочених мера против те
роризма, поред снажења међународне правне основе.
Може да се предвиди, на пример постепена трансфор
мација Комитета за борбу против тероризма СБ у моћну
УН агенцију, која нуди мрежу регионалних структура и
директно сарађује са националним органима који се бо
ре против тероризма;
- сагледавање борбе против тероризма у вези са борбом
против организованог криминала и другим претњама
светском миру и безбедности. Могла би да се усвоји и
УН Платформа за глобалну борбу против тероризма, ор
ганизованог криминала и других претњи људској без
бедности, миру и преживљавању цивилизације.
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РЕЗИМЕ
Међународно право има значајну улогу у сузбијању теро
ризма, јер дефинише појмове и примењује норме да би спречило
поједине терористичке акте, које угрожавају безбедност и основне
вредности више од једне државе, и отклонило њихове последице
по односе субјеката међународног права. Међународно право је
морало да одреди мерила на основу којих би се неки акти, који се
сматрају терористичким, сузбијали заједничком акцијом држава.
Међународно право је било углавном усмерено на стварање
антитерористичких инструмената као оквира за сарадњу међу
државама како би се обезбедило да сви терористи буду пронађени,
оптужени и кажњени.
Oдвраћање од терористичких аката, као последица мо
гуће репресије, постало је недовољно у времену јачања наси
ља и самоубилачког тероризма. Било је потребно да се међу
народним правним инструментима делује превентивно и
обезбеди спречавање терористичких напада и стварање безбедног
међународног окружења. Основни циљ инструмената за превенцију
је онемогућавање приступа средствима којима терористи могу да
изведу своје насилне акте. У том контексту унапређене су конвенције
којима треба да се онемогући доступност експлозива, хемијскобиолошког и нуклеарног оружја, као и правни инструменти који
спречавају финансирање терористичких активности.
55

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 31-56.

У чланку се разматра и ефикасност антитерористичких
инструмената и потреба стварања опште, свеобухватне конвенције
против тероризма у Уједињеним нацијама.
Србија је ратификовала све универзалне антитерористичке
конвенције и Европску конвенцију, а даје свој допринос и на друге
начине у правној борби против тероризма.
Кључне речи: тероризам, међународно право, антитерористичке кон
венције,

Ksenija Djuric-Atanasevski
THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN THE
SUPPRESSION OF TERRORISM
SUMMARY
International law has treated the issue of terrorism with
enactment of legal acts that aim to influence the behaviour, i.e. the
terrorism provoked enactment and implementation of legal norms with
an intention to prevent terrorists’ acts and mitigate or eliminate their
consequences on relationships between the international law subjects.
International law had to determine criteria for assessment of some
deeds, considered terrorist, on the bases of which those acts will be
prevented by joint action of international community
International law was mainly aimed on creating antiterrorist instruments as a frame for cooperation between states in order to secure
that all terrorists are arrested, prosecuted and punished.
Dissuasion from terroristic acts, that could be achieve by represion, have become unsufficient at the time of intensification of violence
and suicidally terrorism. It was necessary to prepare international law
instruments that can secure prevention of terroristic attacks and createf
secure international environment. The main objectiv of the instruments
for prevention is to disable the access to the means by which the terrorists can perform their violent acts. In that context, convenctions, that
should deny the access to the explosives, chemical and nuclear weapon,
have been improoved, as well as instruments of law which prevent financing of terrorist activities.
This article considers, also, efficiency of antiterrorist instruments and the needs for creation of general, comprehensive convention
against terrorism in the United Nations.
Serbia has ratified all universal antiterrorist conventions as well
as the Eurpean Convention. Serbia is also giving its contribution in other ways in a legal struggle against terrorism.
Key words: terrorism, international law, antiterrorist conventions
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1. ПОЛИТИКА ИШЧЕЗЛИХ СУПРОТНОСТИ
Уколико се дешава процес економизовања политике, а деша
ва се као каскадна редукција: политичко се своди на економско,
геополитичко на геоекономско, а геоекономско на финансијско у
спекулативним формама његовог одвијања. Инвазивни продор еко
номије у политику, политичку сферу лишава примарних и специ
фичних својстава. Уместо економске политике или политичке еко
номије шири се само „универзална“ економика, заправо пребирање
по робном свету и свету капитала, које се исцрпљује у монокаузал
ном економицизму, сведеном на нумеричко разматрање величина,
стохастику и друге процедуре мерења и самеравања, коштања и
добити.
Утрнуће класичне политике се одвија утажавањем биоло
шких тј. инстинктивних потреба индивидуа и њихових прирачуна
тих збирова, масистичким потирањем сваке културне и политичке
разлике, противречености, супротности сукоба...
Из политике, коју оличава дуготрајни сукоб у темељу дру
штва, нестаје битна димензија, она која твори политичко као такво.
Супротности, у ствари, не нестају, али се маскирају у непротивреч
ности политичког плурализма, најчешће у референтном оквиру
процедуралне демократије.
Пост и транс имплантанти постмодерне образују постполи
тику и трансполитику. Глобализованим светом постмодерне по
литике овладава биополитичка индиференција. Неутрализација
политичког узрокује двоструки губитак појма:
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1) о себи као мислећем субјекту који јесте и бива у свом
идентитету - субјекту који се делатно аутентификује (не
видим се, не видимо се, не сагледавамо се...), али и о:
2) супротном и противном, као контрастном и контраиден
титетном (не видим друге, не видимо друге, не препо
знајемо их).

2. ГУБИТАК ПОЈМА О ПРИЈАТЕЉУ
У таквим околностима онај који хоће да науди и овлада при
казује се као онај који „добровољним давањем туђе крви“ хоће по
што-пото да помогне онима који нису упознали властиту срећу пре
сусрета са новим господаром. Зато су потребне „едукација“ и „пе
дагогија“ поданика новог ропства без видљивих ланаца, које пер
суазивним техникама обликују (не)свест техно-робова. Објашњава
им се, заправо, да њихов скупни и појединачни положај није роп
ски него слободан, а да се њихова радна дисциплина и послушност
огледају у слободи конфора.
Овладавање субјективношћу другог је угрожавање и штета,
нарочито када се подмеће и противставља, када суштински оспо
рава, на сваки начин прикраћује и до бола оштећује наивни и тиме
ослабљени субјект око кога предаторски обиграва.
Јер, оно што је одиста политички различито и супротно, ди
ференцирано дакле, у тој анестетичкој игри безпротивне политике
више не постоји. Политичари, који рутински омамљују демагоги
јом неизводљивих обећања, постају социјални анестезиолози. Ла
тини су знали да кажу: Ко уме много да обећава, причињава радост
будали.
У конфузној омами постоји(м) само Ја или постојимо Ми,
који умишљамо да нам се нешто противи, да нам је противно, или
још горе, да се нечему противимо, док се, савршено уклопљени у
политекономски игроказ, са свим и свачим слажемо!? А оно нера
зоткривено, што нас подмукло поткопава и крњи, што нас разједа,
оштећује и уништава, у политичком и геополитичком симулакруму
тобоже не постоји!? У отвореном прелому политичког морала ши
кљају комплексне илузије о онима који нас „поштују“ и „презиру“,
„воле и не воле“. Привидно нема(мо) противника и непријатеља;
наводно постоје још само несхваћени пријатељи од чије пријатељ
ске жестине може да се пострада.
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3. ВАРКА ЕВРОПСКЕ ХАРМОНИЈЕ

Зар је могуће да више ико верује да живимо у свету преста
биларне хармоније? Да је Србија хармонична заједница? Да је Бал
кан оличење хармоније? Да је Европска унија отелотворена хармо
нијска структура?
Трансидеолошки и трансполитички сурогат свеевропејства
заснован је на стратегији неодољиве варке, да је Европа у власни
штву Европске уније непротивречна дакле хармонична појава,
идилично лишена супротности на релацији противника и саве
зника у пословима уједињавања. Европа Уније се, наиме, у таквом
дискурсу исказује искључиво, као већ схваћени или још несхваће
ни пријатељ и савезник у несумњивом науму европског јединства.
Европа Уније настоји на упечатљивом и добром имиџу. Ода
тле изгледа као да је Европа Уније доброћудна и доброхотна стара
тељица растрчале европске дечице којој жели свако добро. Причи
њава се као да ЕУ из средишта своје моћи, бодрећи их, усавршава
и побољшава кандидате и предкандидате, чак и оне који нису ни у
једном од степенованих и прстенованих статуса, иако су у Европи.
Зато је изграђена комесарска чекаоница, у којој се тискају народи у
преосталим земљама жељним Европе уније.
Пацифистичким самообјашњењем, Европа Уније, као уви
ђавна и „блага мајка“ помиритељка европских народа, не жели
нити је способна да икоме од њих буде противник и непријатељ.
Кантијански расположена, уз патетичне звуке Моцарта и Бетовена,
Унија тежи коначном миру у својој Европи.1)

4. МИРОТВОРНО УКАЗАЊЕ ЕВРОПЕ УНИЈЕ
Европа Уније је мирна, Европа живи у миру Уније. Ту и та
мо избијају спорови и сукоби, понеки мали и ограничени рат, али
је Унија углавном мирна. Смирена Европа Уније поручује да више
неће да ратује, бар не на свом тлу, осим ако је неко не нападне. Он
да ће ЕУ да се брани, но, и ту има изузетака.
Европска унија се, између осталог, схвата и као мировни уго
вор, превентивна антиратна алијанса и хармонизујућа структура
која води у континенталну заједницу у којој више никада неће бити
ратова. Таква заједница тежи европском и светском миру, дакле, не
1) Кантијанске премисе европског мировног пројекта најупутније је упоредити са извор
ником. Видети: Кант Емануел, Вечни мир. Филозофски нацрт, глава „Први одсек који
садржи дефинитивне чланове вечног мира међу државама“, стр. 27-37, Гутенбергова
галаксија, Београд – Ваљево, 1995.
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ратује нити би требало да ратује на свом ни изван свог простора.
Да ли је тако?
Није, јер некантовски и непацифистички проблем настаје у
геополитичкој какофонији, на немирним просторима Европе изван
Уније.2) А такви нехармонични простори, испуњени непријатним
шумовима и ратоборним крчањем, налазе се на руском и прору
ском Истоку, на Балкану и Кавказу.
Европа Уније је, уосталом свој „вечни мир“ отпочела заједно
са Америком, једним малим и краткотрајним, али сасвим европ
ским ратом. Универзални значај евроам
 еричког ратног предузећа
је запазио филозоф Карел Косик: „Рат, што га Сједињене Америчке
Државе са својим савезницима воде против Југославије, омогућава
увид у цјелокупну данашњу стварност, изванредност која постаје
кључ за разумјевање сувремене нормалности. Својим откривају
ћим (издајничким) значењем тај рат прераста намјере и хоризонт
својих твораца. У локалном ('балканском') рату показује се шта се
догађа са цијелом планетом.“3)
Да ли је и на просторима изван Уније, тако богатим супрот
ностима и противречностима, могућ мир какав је делимично успо
стављен унутар земаља Уније? Или се ЕУ не може заклети да ће на
источним просторима Европе, као јединим на које још може да се
шири, уопште, и у сваком инцидентном случају, заступати полити
ку мира и сарадње?

5. САМОПРИКАЗ МОРАЛНЕ СИЛЕ
Мало ко не уображава да је најбољи, чак и када не настоји да
буде добар или бољи него што јесте. Европа Уније настоји да буде
не само једина него и најбоља могућност европског јединства. ЕУ
као апсолутни морални арбитар – Европа Уније као достигнуто мо
рално стање континента!
Одатле излази да је европска општост боља од појединачно
сти, европски универзализам бољи од европског партикуларизма.
Судећи према бројним декларацијама, исходи да је Унија Европе,
у својој амбициозном унионизму, боља, чак много боља од својих
појединачних чланица. Чини се као да је еврократски Брисел ви
2) Кант је, додуше, предвидео неподударање између моралног пројекта вечног мира и ње
гове политичке супротности. Видети: главу „О несагласности између морала и полити
ке у погледу вечног мира“, наведено дело, стр. 75-93.
3) Косик Карел, О дилемама савремене историје, глава „Мостови преко европске ријеке“,
поглавље „Амерички рат“, стр. 345-346, Разлог, Загреб, 2007.
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довитији и приврженији европској идеји од сваке европске нацио
налне престонице понаособ. Као да се управо у административном
средишту Уније сустичу и појачавају најбоља евроунионистичка
хтења. На тој матрици мишљења Европска унија се према држава
ма чланицама испољава као summum bonum.4)
Бриселски политички центризам и политичка и морална ар
битража, међутим, изазивају разумљиве отпоре на незадовољној
„периферији“. Управо неувиђавним деловањем надмене бриселске
еврократије местимично настају евроскептичке реакције у земља
ма чланицама.5)
Европска унија настоји на сопственој визији политичке орга
низације Европе, као што је већ и њено институционално постоја
ње резултат једне одређене европске визије. Визија Европске уније
постулирала је одређене вредности, као што су неке накнадно фор
миране вредности плод живота Уније. Европски систем вредности
и визија Европе коју остварује Унија, тесно су повезани, толико
тесно да на први поглед није јасно шта чему претходи; да ли си
стем вредности визији, или је европска визија у темељу система
вредности Европске уније?.
Амерички теоретичар Томас Совел је установио да ограни
чена и неограничена визија подједнако инсистирају на узрочно
сти“. „Уколико су визије 1. упрошћене пројекције стварности 2.
подложне контрадикторности утврдивој на основу чињеница, онда
све визије морају суочити своје упрошћене премисе са чињеница
ма. То имплицира да све визије морају развијати интелектуална и
психичка средства, за хватање у коштац са контрадикцијама и да
свака изгледна конверзија мора изаћи на крај са контрадикцијама
које се дају назрети у алтернативној визији.“6)
Примењено на Европу Европске уније предочено би могло
да значи потребу усклађивања упрошћене пројекције европске
стварности са контрадикцијама изниклим из чињеница стварног
живота европских нација и држава. Следствено реченом, уколико
се тежи конверзији европског партикуларизма у тоталитет Европ
4) Упоредо са мњењем о Европској унији као отелотворењу добра, делује и мњење о
европском злу, или о злу у Европи. О томе: Јуд Тони, „Проблем зла у послератној Евро
пи“, Le Monde diplomatique, издање на српском језику, стр. 20-23, бр. 32, јун 2008.
5) Делимични преглед схватања евроскептицизма у ЕУ дат је у: Марковић Г. Слободан,
„Евроскептицизам након великог проширења Европсе уније, стр. 53-66, Европа и запад
ни Балкан после великог проширења, зборник, уредник Слободан Г. Марковић, Институт
за европске студије, Београд, 2005.
6) Совел Томас, Конфликт визија. Идеолошки корени политичких борби, глава „Визије и
вредности“, стр. 200-201, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
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ске уније, потребно је размотрити контрадикције које постоје у ал
тернативи – тотализујућој и тоталној Европи Уније.

6. ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ
Брисел се, међутим, не надноси и не надређује само земљама
ЕУ, него и земљама које нису ЕУ. Тако се ствара једна мало запаже
на дихотомија. Земље које су већ у Европској унији су тобоже боље
од оних које још нису, а требало би да буду. Дихотомија се темељи
на формалном мерилу чланства и нечланства. Евроунионистич
ки инсајдери се приказују бољи мод неунионистичких аутсајдера.
Постављање на колосек евроинтеграција и пуштање на утврђену
трасу „пријема у чланство“ таквих земаља, сматра се њиховим
„правилним усмерењем“ и исправљањем недостатака, према раз
рађеним мерилима капацитета за учлањење. Врхунско, рекло би
се, синтетичко мерило тиче се „достизања европских стандарда“,
те придржавања и испуњења „европског система вредности“, за
право посвуда препознатљивог „европског начина живота“.7)
Један од многобројних савремених „путописаца“ са Балкана
Италијан Фернадо Гентилини дефинисао је европске вредности на
овај начин: „Европа обећава. Јер представља вредности као што су
мир, слобода, правда, демократија и поштовање достојанства лич
ности. И пре свега, Европи и њеној историји нема краја. Јер су ове
вредности битније од географије и граница: ко год се за њих зала
же и бори, учесник је истог плана, европски је грађанин.“8)
Општеприхваћена саобраћајна метафора прикључења је на
далеко чувени „европски пут“. Промишљајући словеначки поло
жај, еврореалиста Томаж Мастнак је приметио како је узвикивање
лозинке „Европа“ постала алфа и омега у политичкој комуника
цији: „'Европа' је постала стратешки циљ политике без стратегије.
Народ који сада тврди да је део 'Европе' и да је увек био, свим се
силама и свим уверењима које има, упутио у 'Европу'. Куда води
тај пут – непотребан као што се види – никоме није нарочито ја
сно.“9)
7) О историјским аспектима еволуције европског система вредности, изједначеног са на
чином живота, видети: Judt Tony, Postwar. A History of Europe Since 1945, chapter „Europe
as Way of Life, pp. 777-803, Pimlico, London, 2007.
8) Гентилини Фернандо, Недокучиви Балкан. Сентиментално путовање од Приштине до
Брисела, глава „Европска ‘криза’ виђена из угла Балкана“, поглавље „Географија и вред
ности“, стр. 258, Хиспериаеду, Београд, 2008.
9) Мастнак Томаж, Европа: историја политичког појма, глава „Ново европско једноу
мље“, стр. 13, Центар за медије и комуникације - Београдски круг, Београд, 2007.
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Аксиолошка компонента темељног критеријума за „улазак у
Европу“ је, по свему судећи, битна. Њена емпиријска реалност сва
како, али и извитоперена и сулуда очекивања, те демагогија и уто
пизам међу кандидатима за улазак, такође. Књижевник Милован
Данојлић сматра да је Србија у тридесетогодишњем закашњењу
уклапања у политичке, економске и моралне предиспозиције које
је успоставила Унија. У Унију се, према пишчевим речима, угура
ло превише „пужева голаћа“ који очекују „џабалук“ кога, нарав
но, неће бити. „Повољности које на Западу уживају привилеговане
класе опседају нашу малограђанштину, убеђену да ће 'уласком' у
Европу и сама одмах освојити такве привилегије. Богатство Запад
не Европе, које се осећа и у годинама кризе и депресије, изграђи
вано је вековима, крвавим радом с једне стране, и пљачком читавих
континената с друге стране, и оно се не може присвојити ступањем
у слободну царинску зону и преписивањем законских аката који то
богатство штите.“10)

7. ЕВРОПЉАНИ СА ОБЕ СТРАНЕ ЗИДИНА
Неупућени би можда помислили да је Европска унија најзад
пронађени рај берићета, толеранције, слободе и једнакости. Њи
ма се ЕУ не причињава као егзистенцијални и морални eshaton
миленијумске Одисеје европског човека, него као изобиљна туро
ператорска дестинација - all inclusive аранжман боравка у много
угоднијем и богатијем крају. Туристички светоназор, преузет из
бедекера и проспеката са понудама за обиласке и боравке, надо
мештава панорамски поглед на европски свет. То, међутим, није
аутентична Европа него њен лакомислено потрошни сурогат.
Економска и политичка стварност Европе Уније, заправо, ви
ше личи на чистилиште за недорасле и недозреле, јер је ЕУ већ
учинила и стално чини тријажу појава нација и држава и појмова
њиховог идентитета. Бројним дефиницијама и диференцирањима
европског, полуев ропског и неев ропског, Европа Уније је омеђила
границе слободе приступања и одступања. По угледу на античка и
каснија светоримска империјална уобличења европске моћи, и са
времена Унија Европе је урезала и утврдила своје лимесе, лимане
и лиманее. После симболичког и стварног пада Берлинског зида
изграђени су многи безимени зидови који подвајају народе и земље
Европе на периферији, али и Европу Уније од Европе изван Уније.
10) Даноjлић Милован, „У загрљају са непријатељем“, недељник Печат, стр. 49-50, бр. 29,
12. септембар 2008, интервју, разговарао Горан Козић.
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Чланства, кандидатуре и предкандидатуре су ишчекујући преград
ци европске реалности,
Тамо где топла и хладна мора запљускују европске обале
упадљива физичка граница Старог континента није нити може би
ти спорна. Али, тамо где се на копну множе и преплићу државе
и нације, источне границе Уније се постављају по извољним гео
политичким мерилима. Унутрашње и спољашње границе, Европе
дакле, нису неспорне.11)
Одатле потиче одсечна разлика Европљана intra muros, и
оних погурених споља – Европљана изван зидина псеудо-Царства.
Као некада, у суровој раздеоби житеља на цивилизоване и варваре,
сада је на делу двојна подела на привилеговане чланове и хендике
пиране нечланове Уније. Свако иде тамо где је боље или где му се
причињава бољитак. Одатле у Европи изван Уније влада изнуђена
арбајтерска помама за „белом шенгенском листом“, безвизним ре
жимом и неометаним „путовањима у Европу“.

II
8. ДВОСТРУКИ ПРЕЛАЗ
Европа Уније тежи да институционално премости токове
који раздвајају обале континента, обале чланица и нечланица. У
подлози предочене дихотомије - оних који јесу и оних који нису
у Европи Уније - није похрањено само непризнавање било какве
„праве“ Европе изван пуноправног састава Уније, него и омалова
жавање кандидатских земаља у двострукој транзицији.
Транзиција - проход, пренос, прелаз или или прелазак, како
год - одвијао се у двоструком облику:
1) из самоуправног и реалног социјализма и комунизма, у
дерегулисани неолиберални капитализам, првобитног и, најчешће,
сировог манчестерског типа. Иако се првобитност, у историјском
погледу, тицала архаичних форми акумулације капитала, већини
теоретичара и историчара то временско одређење није сметало да
у скоријој прошлости промовше смену старог новим поретком.
Стари поредак је, наравно, био пропали комунизам, а нови обно
вљени капитализам и демократија, после седмодеценијског преки
11) Скоро свака граница у Европи има клицу сумње и спорности. О томе: Занини Пјеро,
Значење граница. Природна, историјска и духовна одређења, глава „Граница као зона
сукоба“, стр. 98-123, Клио, Београд, 2002.
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да. У транзиционој идеологији рестаурација „Старог поретка“ је
у глобалним оквирима дефинисана као заживљавање Новог (свет
ског) поретка;13)
2) из ексисточних простора изван Уније, у западни простор
ЕУ, што означава радикалну промену светоназора, геополитичке
позиције и ресателитизацију. Но, брза и жељна промена савезнич
ке орбите у већини случајева није протумачена као нова геополи
тичка детерминација и губитак слободе, већ супротно, као згоди
так веће сигурности у окриљу моћније, у том часу заправо, једине
преостале алијансе глобалне моћи.
12)

9. ОРБИТАЛНЕ ЗАБЛУДЕ
Нове геополитичке орбите траже лансирање нових сателита.
Кружење је зацртано ако не и теледириговано. Орбитални интерес
се формира и спроводи из свевидећег гравитационог центра. Др
жаве које круже по орбити имају тек ограничене моћи заступања и
остварења сопствених интереса, под условом да их у новој консте
лацији уопште исказују.
Већина ресателитизованих источноевропских земаља није
ни приметила обновљену блоковску логику и укривени милита
ризам „једног пола“.14) Њихове дисидентски генерисане политичке
елите су неотпорно подлегле препорукама „краја историје“, препу
стивши се комотно униполарној арбитражи преостале мегасиле.
Нације и државе тзв. Нове Европе су вишком лојалности
према новом постхегемону учитале своје мајушне судбине у „про
виђење“ које је водило Америку у нови миленијум који је она,
буди речено, сматрала својим временом. Новоевропске државе у
тампонском источном подручју препустиле су се америчкој визији
преуређења европског копна, иако су заредом постале чланице ЕУ.
У непревазиђеном страху од „повратка Русије“ подале су се проа
меричкој страсти каква није постојала нити постоји међу земљама
тзв. Старе Европе..
Историја, у ма каквом значењу схваћена, показаће убрзо зу
бе месијански расположеним американократама. Време, та „чуд
12) О томе: Gilbert Martin, History of the Twentieth Century, chapter „Brave New World“, pp.
608-679, Harper Collins Publishers, London, 2001.
13) Judt Tony, Postwar. A History of Europe Since 1945, chapter „The End of the Old Order“, pp.
585-633, Pimlico, London, 2007.
14) Кнежевић Милош, Моћ Запада, Нова стара Европа, прва књига, поглавље „Ресатели
тизација Евро-Истока“, стр. 119-122, Мали Немо, Панчево, 2005.
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на работа“, променило је титулара својине. Времена се, уосталом,
мењају. Показало се да није било могуће разменити девалвирану
тријумфалистичку „валуту“ победника у хладном рату, за „полуге
у злату“ трајног миленијумског добитника и лидера човечанства на
његовом путу ка ко зна чему!?

10. ЈАЛТСКИ НАТО РЕЗИДУУМ
Предочене процесе у њиховим конкретним историјским и
геополитичким димензијама уверљиво је илустровала руска на
учница Наталија Наручницка. Она је запазила да је после краха
СССР-а, Западна Европа остала „јалтска“ и уз то консолидована
у НАТО-у: „Али 'социјалистичка Источна Европа', изашавши из
руске контроле, осула се у постверсајски низ ситних и несамостал
них држава од Балтика до Средоземног мора. Наочиглед света је
настала, за сада још географска, али потенцијално политичка Mit
teleeuropa, а као њен организатор могла је себе умислити Немач
ка, чије је интересовање за самосталну улогу претило да се про
буди.“15)
Празнине се, уколико су пожељне или опасне, свеједно, брзо
попуњавају. Испуњавање пожељне и опасне геополитичке празни
не је освајање. Политички гледано, на „ничијој“ и „свачијој земљи“
гради се власт која је посваја и чини делом територије освајача.
НАТО је евроам
 еричка војна организација која од средине про
шлог века држи (одбрамбени?) нуклеарни „кишобран“ изнад те
риторије Европе. Али, НАТО је и више од војног савеза, он је свет
за себе, свет који утиче на све облике у подели европске власти.16)
За већину Западњака проширење на Исток и позападњење
европског Истока је рад у пониженој празнини, попуњавање „пра
зног места живота“, испуњавање реалном историјом нечега што
је из историје одавно испало. Филозоф Милан Брдар је приметио:
„Источна Европа је 'постојеће' које не вреди ништа. Пре педесет
година - превредновање је извођено у име комунизма; данас се из
води - против комунизма. Ни у једном случају нема бриге о себи,
самопоштовања, достојанства и аутономије.“17)
15) Нарочницка Наталија, Русија и Руси у светској историји, глава „Русија, Mitteleuropa
и Балкан у англосаксонској ‘геополитичкој оси’ савремене историје“, стр. 474, Српска
књижевна задруга, Београд, 2008.
16) Да НАТО има и своје правосуђе, сведочи Коста Чавошки у књизи, Хашки Минотаур.
Хаг против правде 1, глава „Хашки суд под окриљем Атлантског пакта“, стр. 188-189,
Беокњига – Српска либерална странка, Београд, 2007.
17) Брдар Милан, Филозофија у Дишановом писоару. Постмодерни пресек XX-вековне фи
лозофије, глава „Источна Европа: парергонална празнина“, стр. 138, Издавачка кљижар
ница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2002.
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11. ЕВРОПСКА МЕГАЛОМАНИЈА

Европа Уније не жели да Европа буде двополно биће. Да ли
садашања Европа има само један пол у Европској унији Брисела и
Стразбура, као што је свет до недавно имао само један пол моћи
усредиштен у Америци?18) Или је тек Европа у целини животни и
историјски пар једнополних бића која пребивају на Западу и Исто
ку Старог континента?
Европска унија настоји да у своје институционално окриље
привуче што више земаља некадашњег и садашњег Евро-Истока.
Настојање ЕУ је изразито тотализујуће, прекомпозиционо и геопо
литичко. Када је реч о продору у Русију, таква просторна политика
ширења ЕУ наликује мегаломанији, јер сеже далеко изван опсега
властите моћи. Оно за шта ЕУ оптужује националне режиме на
Балкану – балканизам, ревизионизам и мегаломанија – обележава
експанзију ЕУ према просторима који јој историјски и континен
тално не припадају.
Време је показало да је Европска унија, као делимична кон
тиненталана конструкција, у ствари, повратак једног дела Европе
сопственим експанзивним, тј. колонијалним традицијама на по
стимперијалан начин. Да Европа Уније, не личи на класичну им
перију, штавише, да је заснована на опроштају од било које врсте
империјалности, потрудио се да докаже европолог Норман Дејвис.
„Европски покрет може да испрати своје корене до седамнаестог
века. Али амбиције националних држава уништиле су сваку ини
цијативу у том правцу. Европљни су морали да испију горки талог
пораза и понижавања, пре него што су снови раних идеалиста мо
гли да се остваре. Морали су да изгубе своје империје и наде о им
перијама, пре него што владе приоритет дају својим суседима.“19)
Но, и поред изгубљене, тачније речено, нестечене импери
јалне црте, Европска унија је ипак обновила традиционални пра
вац европске експанзије са запада ка истоку. Одатле се се „ширење
18) Филозоф Лино Вељак сматра супротно, да у савременом глобализованом свету више не
делује доминантни центар. „Данас центар свјетске моћи више нису ни Вашингтон, ни
Москва, ни Пекинг, ни Лондон, нити су они везани за било коју конкретну институцију
а поготово не за било коју особу или име. Они су анонимни, то је логика профита као
самосврха.“ Вељак Лино, „Повратак Маркса и друге приче“, недељник Време, стр. 19,
30. окотобар 2008.
19) Дејвис Норман, Европа – једна историја, глава „Divisa et indivisa. Подељена и неподе
љена Европа“, стр. 1064, Вега медија, Нови Сад, 2005.
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Европе“ поново указује као већ искушано позападњење, тј. вестер
низација.20)

12. РАСПОЛУЋЕНИ УНИПОЛАРИЗАМ
ЕВРОПЕ УНИЈЕ
Ипак, процес европеизације, у интегристичком склопу ве
стернизације континента, не тече глатко, већ уз много ометања и
отворених сукоба интереса. Обновљени евроцентризам у лику ЕУ
– оне врсте Европе која тежи да буде само Запад без Истока - су
очава се са две озбиљне, у овом часу, рекло би се, непремостиве
баријере:
1) надмоћном Америком - реалном трансатлантском атрак
цијом и унутаревропском контролом Сједињених Аме
ричких Држава, путем НАТО-а,21) и;
2) све снажнијом Русијом - реалним отпором ширењу ЕУ и
НАТО-а, које пружају земље из руске интересне сфере и
Русија, тј. Руска Федерација.
Уз то, два вида европског униполаризма наговештавани су и
практиковани кроз доминантни итицај земаља тзв. Старе Европе и
путем све већег утицаја земаља тзв. Нове Европе са простора пре
обраћеног екс-Истока.22)
Сагледано у вестернистичкој целини Евроам
 ерике, (интер
ни) европски униполаризам саображавао се глобалном унипола
ризму Америке. Америка, међутим, није у историјској ситуац
 ији у
којој се обрела Европа Уније. Док у северној Америци већ постоје
Сједињене Америчке Државе (уз Мексико и Канаду), у Европи је
тек у повоју стварање „Сједињених Европских Држава“. Отуда је
америчка американоцентричност светска, тј. спољашња, док је об
нова европске евроцентричности претежно унутарконтинентална,
тј. унутрашња. Тек у димензији евроинтеграција евроцентризам
20) Кнежевић Милош, наведено дело, поглавље „Вестернизам“, стр. 135-139.
21) Слободан Деспот сматра да Америка води дволичну игру са муслиманским светом и
негује високи прираштај сопственог становништва, док: „ЕУ изумире и води политику
исламизације чије смо последице на Балкану најоштрије осетили. Истовремено и због
такве идеологије, ЕУ не постоји као независан субјект, већ све више као евроазијска
платформа НАТО-а. Пројект европске одбране је сахрањен са Митераном.“ Видети Де
спотов интервју „Страх од Запада“ у месечнику Геополитика, стр. 13, бр. 28, 25. септем
бар 2008.
22) Judt Tony, Postwar. A History of Europe Since 1945, chapter „The Old Europe – and the
New“, pp. 701-749, Pimlico, London, 2007.
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поприма своја некадашња добро позната, експанзивна и колони
јална својства.
Одатле није тешко закључити да је дводеценијском глобал
ном униполаризму Америке американократији, на европском тлу
била саобразна еврократија. Данас је,међутим европски унипола
ризам доведен у питање и на измаку.23)

13. АПОРЕТИКА ЈЕДНОСТРАНОГ ПРОШИРЕЊА
Одувек је било корисно знати сопствену величину и губер
према коме се може протезати. Трајни осећај недораслости и мали
не води у скрушеност. Реални или нарцисоидни осећај колосалне
величине, свеједно, може да обликује гигантизам па и мегаломани
ју. У геополитици се, такође, могу опазити прокрустовске замисли
насилног истезања и утезања, сабијања и разастирања. Разуздани
Прокруст у геполитици има значење изазивача сукоба и ратова.
Европа Уније настоји да се успостави као компактан гео
графски и политички агенс према силама из околине. Сабирајући и
уравнавајући унутрашње спољнополитичке приступе чланица, ЕУ
тежи јединственом приказу континенталних интереса, спрам чи
нилаца из непосредног окружења и са других континента.
Европска унија је, у ствари, прворазредна геополитичка по
јава Западне Европе, јер се у свему битном ослања на властиту им
перијалну традицију и просторну стварност, то јест геополитичку
амбицију представљања и ширења. Територијално ширење је есен
цијално геполитизовање спољне политике. У Европи и из Европе
се не шире европске националне државе, јер - према Хелсиншкој
повељи - у дефинитивно разграниченој и територијално „запосед
нутој“ Европи немају куда.24) Уместо европских националних др
жава, шири се њихов савез у облику Европске уније.
Ширење ЕУ је, по свему судећи, специфична историјска
надокнада за историјски измаклу могућност колонијалног насту
па најјачих европских држава. ЕУ је, у ствари, њихов нарочити
постколонијални супститут. Ширење ЕУ је (не)могуће само према
европском Истоку.
23) О парадоксалној природи европског униполаризма је луцидно писао Душан
Николиш, у књизи САД или никад. Од глобализма ка тоталитаризму, глава „Америка,
НАТО и нова, униполарна Европа“, стр. 123-147, пишчево издање, Београд, 1998.
24) Једино европско одуступање од предоченог принципа „неповредивости граница“ пред
ставља стварање друге албанске државе на покрајинској територији националне државе
- Републике Србије.
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III
14. ЕВРОПА – НАЈЗАПАДНИЈИ РТ ЕВРОАЗИЈЕ
Један од виђенијих еврократа Герхард Бусек је покушао да
објасни геополитичку реорганизацију и успостављање новог пој
ма европског Истока, чијим усвајањем би се легитимисало ширење
ЕУ: „Померање спољашње границе ЕУ ка истоку, проста подела
на Запад и Исток, какву нам је омогућавала 'гвоздена завеса', оти
шла је неповрат. Веома распрострањено непознавање тих земаља
више није аргумент за њихово сврставање у 'источне' земље. (...)
'Западни' Европљани морају да схвате да се нове чланице ЕУ на
лазе су средишту континента, иако представљају источну границу
Уније.“25)
Без обзира на Бусеково мешање историјских и географских
страна света, није згорег имати на уму да је Европа континент чији
је географски простор већи од територије Европске уније. Поно
вимо: Европа је већа од Европске уније, ма колико у пројекцијама
њеног ширења изгледало обрнуто!
Географски подаци указују да је Европа, као најзападније по
луострво џиновског континента Евроазије, има 10,4 милиона км.кв.
Евроазија у целини има 54,8 милиона кв.км. Европа учествује са
19% у укупној површини двоконтиненталног копна. Европа је, та
кође, тек 7% копна у свету и само 11% светског становништва.
Сразмере величине Европске уније према Европи и Евроа
зији су још мање. ЕУ запоседа 4,3 милиона кв.км, или 41% укупне
површине Европе, и тек 8% територије Евроаз ије.
Предочени подаци делују отрежњујуће спрам небулозних за
милси једног броја необавештених еврократа. Отуда је разложно
подсетити да је Европска унија, и поред свих напора употпуњава
ња, тек делимични континентални савез, или - полуконтинентална
наддржава.

15. МЕТАФИЗИКА УНИЈЕ: 
ЧИТАВА ЕВРОПА У УНИЈИ
Метафизички циљеви побуђују и заносе. Почесто имају ре
лигиозна обележја, темеље се на вери која може бити апсурдна.
25) Бусек Ерхард, Отворена капија ка истоку. Велика шанса за Европу, глава „Исток Евро
пе – где се налази“, стр. 61, Клио, Београд, 2007.
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Обузетост апсурдом не раскриљује врата свести. Апсурдност се
гради као реална могућност; иреална и имагинарна могућност се
рационализује, одатле потичу апсурдне праксе и акције. Европа са
купљена у Унији верује да може да се оцелови, и то тотално, апсо
лутно?
Како изгледа та циљна вера? Најдаљи, највиши и најопсе
жнији циљ Европе Уније је васцела Европа сабрана у Унији! Чи
тава Унија била би читава Европа! Уколико би се то једног дана
десило, очитовала би се потпуна истоветност Европе и Европске
уније. У двомиленијумској европској историји, међутим, такав са
бирајући и саборнни циљ никада и нигде, макар и приближно, ни
је достигнут. За то су постојале и још увек постоје непремостиве
препреке.
Ако је унутарконтинентални физис Европе Уније претпоста
вљен физису онога што је изван ње, онда је физис Европе у цели
ни - и Азије у коју се Европа улива – прворазредна геополитичка
метафизика. Оно што је изван ЕУ гради се као физис иза физиса,
недосезљиво мета-физичко пространство, недокучиви предмет до
дира и жеље.
Огромна Евроазија, као метафизичка појава на изглед могу
ће европске протежности, обележена је конкретном историјском
немогућношћу. Евроунионистичко експанзивно саморазумевање
те (не)могућности уводи у апсурдни игроказ. Реч је, дабоме, о тзв.
источној политици Европке уније.
За озбиљење паневропског циља потребна је изуз етна снага
интеграције и апсорпције, и то не обична, него гигантска снага и
способност Лилипутанца, спремног да савлада отпор европског и
евроазијског Гуливера – Русије.

16. УСУД ДВОЈНОГ УКАЗАЊА
Предочени циљ Европске уније није само просторни, тј. ге
пополитички, демополитички и геоекономски, поред тога он садр
жи и спиритуалну замисао употпуњавања и усавршавања Европе
као јединствене, тачније речено перфектне континенталне товоре
вине. Циљ Европе Уније је, заправо, стварање једноконтиненталне
асоцијације, наддржаве по начелу: Један континент – једна држа
ва!?
Читава паневропска замисао у савременој верзији темељи
се на реалној непотпуности, подели и несавршености самозападне
креације каролиншке романско/германске Европе. Ма колико била
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целовита на Западу, када се пројектује на Исток Европе, та замисао
испољава конститутивне мањкавости. Бриселска пројекција шире
ња испољава Европу Уније као полуконтнентални феномен.
Просторно мерило, вредност просторности и циљ простира
ња у политичкој је основи постојања Европске уније као семикон
тиненталног феномена. Геополитичка датост половне структуре
ЕУ испољава се упоредо са амбицијама тотализовања. Мањкава
половичност ЕУ побуђује и снажи жеље за увећањем и оцеловље
њем.
Тако се Европска унија (геополитички) указује двојно:
1) као геополитичка конфигурација на мањем а не на већем
делу европског континента;
2) као геополитичка конфигурација која својом структуром
тежи да преконфигурише и обухвати читав европски
континент.
Прво је извесна географска и политичка датост неподудара
ња Европске уније са Европом у географској целини; друго је не
извесна геополитичка задатост подударања и поистовећења Евро
пе и Уније Европе. Отда је лако утврдити да је циљ Европе Уније
обухватање Европе у целини. Да ли је то уопште и икада могуће?
Одговор је недвосмислен: по свему судећи, није!

17. ПОЛУКОНТИНЕНТАЛНА СПОЉНА ПОЛИТИКА
Садашња задатост Европске уније, као геополитичке по
јаве са саобразним спољнополитичким односима, указује да она
актуално спроводи геополитику полуконтинента. Полуконтинен
талност, у предоченом кондиционалу европске континенталности,
истура у прави план геополитичку димензију нетипичне спољне
политике ЕУ. Европска спољна политика је, заправо, сума, а можда
и почетна синтеза спољних политика чланица полуконтинентал
ног савеза.26)
Националне државе чланице ЕУ још увек воде (не)зависне
спољне политике, усаглашене са начелним ставовима Европске
уније. Оне, међутим, такође, воде рачуна о неизбежним геополи
26) О настојањима на јединству европске политике унутар Европе, видети: Гентилини Фер
нандо, Недокучиви Балкан. Сентиментално путовање од Приштине до Брисела, глава
„Заједничка спољна политика европских земаља: балканске поуке“, поглавље „‘Crisis
managment’ и балканска превентивна дипломатија: кад Европа говори једним гласом,
стр. 211.215, Хиспериаеду, Београд, 2008.
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тичким и безбедносним аспектима националне државности, на
двострукој равни:
1) геополитичког положаја и места властите националне
државе унутар просторне структуре ЕУ, чиме је види
љиво да ЕУ није успела да маргинализује и укине уну
трашњу геополитичку димензију чланица;
2) геополитичких интереса на основу положаја власти
те националне државе у ЕУ, спрам геополитичких, тј.
спољнополитичких чинилаца изван ЕУ.
Оба аспекта геополитизације и геополитике чланица ЕУ, ука
зују на непревладане супротности унутар полуконтиненталне те
риторије удружених држава Европске уније.
Стога средишни органи Европске уније настоје да предста
ве геополитику Европе као јединствену и једну, наравно, у њеном
тумачењу и заступању. У дводелној пракси континенталне Европе
то, међутим, није могуће.

18. ГЕОПОЛИТИКА ЕУ –
ГЕОПОЛИТИКЕ УНУТАР ЕУ
Оно што је европски могуће и изводљиво, јесте уважавање
половичног евроунионизима и равнање према тврдој датости по
луконтиненталне артикулације ЕУ.
Ако се изузме генерално омаловажавање и ниподаштавање,
које је европски Запад вршио и још увек врши према транзитно/
транзиционом екс-Истоку и консолидованом и просперитетном
Истоку Европе, остаје пропитивање садашњих облика дикскри
минације унутар политичке структуре Европске уније. Тим више,
што се ЕУ, како је оцртано, самоприказује као нехијерархијска и
недискриманторна, дакле, хоризонтална и егалитарна континен
тална структура.
Наметање бесконфликтног имиџа Европе Уније потиску
је критички дискурс који полази од увида у унутрашње разлике,
супротности и сукобе у самој Унији. Као надоместак форсира се
пријемчиви митски и монетарни лик Уније.27) Гради се лик хармо
ничне ЕУ изван и изнад свих супротности, при чему се признање
евентуалних размирица односи само на недовољно прилагођене и
неуклопљене чланице. Тако конкретна супротстављања чланица
одлукама Брисела постају предмет ублажавања и „изглађивања не
споразума“, применом европске педагошке дипломатије.
27) Рељефни приказ богиње Европе на леђима бика, на звечећој монети од 2 евра.
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Одатле геополитички аспекти европског (не)јединства доби
јају искључиво спољашње, тј. спољнополитичке димензије.28) То
се збива иако се демополитичке, геополитичке и геоек ономске сут
протности итекако очитују и у самој Европској унији. Геополитика
Европске уније, у својој тек делимичној целовитости, не подудара
се са геополитикама у Европској унији!
Чак иако се изоставе грубљи геополитички облици супрот
ности и сукоба Европске уније са непосредним окружењем, остају
унутаревропске тензије и неравномерности, које се очитују на по
литичком и правном плану у животу Уније.

19. ХЕРАКЛИТОВСКИ МЕМЕНТО РАЂАЊА
Рођење прате грчеви. Европа се порађала у грчевима истори
је. Европа Уније је настала у Европи а не као Европа. ЕУ је одра
стала и укрупњавала се из супротности неуравнотежене и „превр
нуте“ историје. Ратови преплављују мржњом, мир храни живот. Да
се нису десиле две глобалне ратне катастрофе, да европски чамац
није потопљен у мору крви Европљана, вероватно, не би настала
ни Европска заједница а потом Унија Европе.
Европска унија је ратна и поратна творевина, а рат је, како
каже Хераклит „отац свих ствари“. Да се подсети: оних које јесу да
јесу и оних које нису да нису. Европа Уније одиста јесте нешто у
шта се не може сумњати, као што свакако „није оно што није“, чак
иако се представља да јесте.
Европска унија је у историјској визури геополитички и ге
оекономски раслојена, а политички и економски спрегнута у ин
ституционално наддржавно „јединство“. Њена дескриптивна и
прескриптивна хиперправност – пролиферација правних норми и
институција - не подудара се са индикативном (спољашњом и уну
трашњом) геополитичношћу.
Геополитике и геоекономије унутар Европске уније изража
вају постојећи, дакле, још неугашени национални, државни и при
вредни плурализам Европе у Унији и изван Уније.
28) Пример схватања јединственог геополитичког наступа у европској једини, пружа: Ген
тилини Фернандо, Недокучиви Балкан. Сентиментално путовање од Приштине до
Брисела, глава „Балкан виђен из угла Брисела“, поглавље „Послератна геополитика,
европска перспектива“, „подлога за европску савест“, стр. 54-58, Хиспериаеду, Београд,
2008.
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20. ЗАПАДНА ЕВРОПА У
ПОЛИТЕКОНОМСКОЈ ВИЗИЈИ

Првобитна замисао будућег јединства поратне Европе опре
зно се темељила на исказаној потреби:
1) превладавања ривалства најјачих европских држава, пре
свих Француске и Немачке;
2) функционалној идеји координисања производње у најва
жнијим индустријским секторима, и;
3) замисли стварања заједничког европског тржишта, у
ствари, јаке континенталне економије, са свим припада
јућим сегментима.
Ембрион садашење Европске уније настао је 18. априла
1951. године стварањем Европске заједнице за угаљ и челик, да
би се потом 1957. године Римским уговором формирала Европска
економска заједница, која ће у последњој декади века прерасти у
Европску унију.
Европски економски простор еволутивно је сачињен од три
„прстена“, заправо политекономске форме у које спадају:
1) царинска унија - која у институционалном облику Европ
ске економске заједнице постоји још од 1969. године;
2) заједничко тржиште – настало 1992., у које спадају све
земље чланице ЕУ;
3) монетарна унија - коју чини само дванаест земаља које
припадају тзв. еврозони.29)
Из предоченог се може закључити да је еволуција евроин
теграционе идеје побуђена рђавим стањем ствари на Старом кон
тиненту после Другог светског рата и опасним јачањем хладно
ратовских односа. С почетка опрезна идеја европског јединства,
временом је мењала опсеге и контуре да би при крају униполарног
периода задобила максималистичке форме.

21. ИЛУЗИЈА ПОТПУНЕ ЈЕДНАКОСТИ
Европа Уније је међусобна интеракција националних држава
и економија, и сваке појединачно са средишним органима у Брисе
29) О три економска прстена која чине прстор Европске уније, видети: Црнобрња Михаило,
„Економски аспекти Споразума о стабилизацији и придруживању“, Изазови европских
интеграција, Часопис за право и економију европских интеграција, стр. 83-96, бр.1,
2008, Службени гласник, Београд, 2008.
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лу. Тешко је замислити да је Европска унија само оно што канцела
ријски пребива у Бриселу.
Јединствени геополитички предзнак Европе Уније прибавља
се сумирањем партикуларних геополитика чланица у јединствену
геополитичку позицију и спољну политику ЕУ. Јединствени европ
ски став је конститутивно проблематичан, али достижан. Постиг
нути јединствени европски став, међутим, садржи савладане али
прикрива и несавладане супротности.
Унутрашња и спољашња европска дискриминација происти
чу из непостигнуте економске уједначености, опште једнакости и
нивоа слобода и права у разним областима европског живота.
У том смислу, корисно је потсећање на Валерштајново раз
мишљање о могућностима једнакости у светским релацијама.
Емануел Валерштајн, наиме, сматра да је немогуће изједначавање
националног развоја држава унутар светске капиталистичке еконо
мије: „Процес акумулације капитала захтева хијерархијски систем
у којем је вишак вредности неједнако дистрибуиран, просторно и у
класним терминима. Осим тога, развој капиталистичке производ
ње је током времена довео до стално растуће друштвено-економ
ске поларизације светског становништва, удвостручене демогаф
ском поларизацијом.“30)
Уколико се Европска унија не очитује као демократска, онда
може бити само нова ауторитарна структура. Слободан Деспот је
уочио новоев ропски недемократизам: „Унијом владају комесари,
кооптирани не изабрани, уз Парламент који има само саветодавну
функцију. Мало ко зна да европарламентарци, са војим баснослов
ним платама, немају никакве законодавне моћи. А да сви нацио
нални закони - плод демократских процедура - губе преимућство у
корист недемократских закона Уније. Затим, да не постоји проце
дура раздруживања за државе које би желе да иступе.“31)
У Европу Уније је тешко ући, али је, изгледа, још теже ако
не и немогуће из ње изаћи! Асиметрија постојеће улазне и непо
сотојеће излазне процедуре збуњује. Европска унија је, по свему
судећи, неуједначена и неједнака асоцијација из које је, мал' не,
забрањен излазак. Отуда је комична асиметрија жеље за чланством
међу кандидатима, и раста равнодушности према средишним орга
нима Уније међу члановима.
30) Валерштајн Имануел, После либерализма, глава „Геокултура развоја или трансформа
ција наше геокултуре“, стр. 143, Службени гласник, Београд, 2005. Валерштајн Иману
ел, После либерализма, глава „Геок ултура развоја или трансформација наше геокулту
ре“, стр. 143, Службени гласник, Београд, 2005.
31) Деспот Слободан, „Страх од Запада“, интервју, месечник Геополитика, стр. 13, бр. 28,
25. септембар 2008.
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Предочено важи како за Европу целини, тако и у оном њеном
делу коју обухвата Европска унија. Нису све земље у Европи и у
Европској унији исте, нити једнаке у својим правима и обавезама.
У Унији Европе свакако не влада обесправљеност, али је приметна
селективна пракса придавања и одузимања права и дужности чла
ница, кандидата и предкандидата. Европа Уније генерише права и
обавезе, Унија Европе је, дакле, извор права и обавеза.

22. НИВОИ ЕВРОПСКЕ ДИСКРИМАНЦИЈЕ
Институционалном изградњом ЕУ је неосетно настала ви
шеструко дискриминаторна хијерархија европских земаља. Већ и
успостављање Европске заједнице и њено преобликовање у Европ
ску унију било је тек делимично уобличење европског „теста“. Све
што је остало изван уговорне артикулације ЕУ, нашло се изван
обима спасоносне дефиниције. Логика историје упућује на то да
је остајање ван одређења опасно, а у извесним случајевима и по
губно.32)
Одатле се у европској хијерархији, и без веће истраживачке
муке, и данас разазнаје неколико нивоа, или, аспеката неједнакости
и дискриминације. Поменуће се само неки.

1) Европски велики и мали
У Европи Уније није свеједно да ли је нека држава и нација,
велика или мала. Европска унија је територијално велика, свака
европска држава самерена са њом је мања и мала. ЕУ утажава жеђ
Европљана за грандиозном величином. У ЕУ, међутим коегзисти
рају велики и мали, па и минијатурни чланови. Сви они су, према
једном од темељних европских политичких и правних идеала, из
једначени и једнаки.
На првом дискриминаторном нивоу, међутим, и поред свих
нормативних, процедуралних и институционалних механизама за
штите, осећа се дискриминација мањих и слабијих, од већих и сна
жнијих земаља у самој Унији. Ако је тако у Унији, како ли је, онда,
међу предкандидатима и кандидатима за чланство?33)
32) Стара латинска изрека гласи: „Omnis defin itio periculosa est“ или „Свака дефиниција је
опасна“. Овоме се може додати Спинозина мисао: „Omnis determinatio est negatio“, или
„Свако одређење је негириање.“
33) Најречитију индикацију узнемирујућег стања неравноправности великих и малих зе
маља пружа Хашки суд. На Трибуналу у Хагу су мале земље, попут Србије, дискри
минисане у односу на велике земље чије интересе Трибунал не само да прекомерно
респектује, него и штити од евентуалних „угрожавања“ у процесима који се воде. О
томе детаљно пише аутентични борац за људска права и слободе Коста Чавошки

Коста у: Хашки Минотаур. Хаг против правде 1, глава „Двојна мера за држа
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У Европи Уније одвија се нечујна гигантомахија. Европски
„мрави“ страдају на стазама европских „слонова“. ЕУ је конгло
мерат великих, средњих и малих националних и државних састо
јака. Повећани број земаља чланица мале и минијатурне величине
доводи до институционалног гигантизма, парализе одлучивања и
конфузије интереса.
У односу на стварни и пројектовани обим Европе Уније све
европске земље имају тек делимичне уделе и испољавају се у ве
личинама које могу да досегну тек већи или мањи разломак укупне
евроунионистичке моћи. Међутим, као „мотори раста и развоја“,
највеће европске земље, наизменично свесно и несвесно, покаткад
одлучно али прикривено, присвајају право представљања и вођ
ства. Тако се у несразмери великих и малих моћи и гласачких удела
рађају спорови и сукоби унутар Уније.
Реалност упућује да велики у „Старој Европи“ „коло воде“,
док мање земље тзв. Нове Европе, лишене реалне снаге и утицаја,
све чешће, учешћем у лобирањима и интересним аранжманима,
само „воду носе“. Равнајући се према римској изреци да: „Све што
је велико има нечега неправичног, али се то прикрива оним што је
за заједницу корисно“, исходи да су неке земље, попут Немачке,
Француске, Велике Британије, Шпаније и Италије, пуноправније и
једнакије од других, штавише да као старије и јаче чланице пола
жу више права на Европску унију од млађих и слабијих чланица. И
то стога што боље од малих знају шта је корисно и добро за Унију.
Европску корист и начине њеног упражњавања, као некада, и сада
одређују највећи и најјачи.

2) Брисел мимо земаља чланица
Следећи дискриминаторни ниво упућује на негативно пона
шање централних бриселских институција спрам држава чланица
Уније. Органи специфично концентрисане и троделно подељене
власти Уније, од случаја до случаја али све чешће, доносе одлуке
које се косе са изворним, тј. националним и државним интересима
земаља чланица.
Тако се показује да делегирање извесних сегмената нацио
налног суверенитета на средишне бриселске органе не даје увек
позитивне резултате. Транснацион
 ално или постнационално, као
бирократска прерађевина политичких технолога из Брисела, од
ступа од примарних интереса чланица. Тим више што бриселска
ве различите величине и снаге“, стр. 130-136, Беокњига – Српска либерална
странка, Београд, 2007.
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администрација показује тежњу ка нелимитираној бирократској
саморепродукцији која није заснована на стварним већ имагинар
ним потребама у вршењу делегираних надлежности.34)
Напослетку, Европа Уније као полу/континентална политич
ка асоцијација нема узоре у прошлости и садашњости, мада има
мишљења да у погледу консензуалног упражњавања надсуверени
тета можда личи на Сједињене Америчке Државе.35)

3) Условљавање пред/кандидата
Трећи ниво дискриминације тиче се односа Европе Уније
према земљама изван ЕУ. Чекачке земље са „листе чекања“ које,
повињавајући се бројним условима желе да уђу у састав Уније,
подвргнуте су опсежном социјалном инжењерингу чије се конту
ре сагледавају у чињеници да, иако нису чланице, једнострано на
стоје да се понашају као чланице Уније, наравно, без адекватног
уважавања бриселских органа. То једнострано предкандидатско
опонашање чланства је подстрекивано од ЕУ читавим системом
лажних обећања „брзог пријема“.
С друге стране, у органима Уније се одвија појединачно или
групно разврставање, класирање и декласирање према „испуње
ним условима“ који у извесним случајевима имају карактер отво
рене уцене и принуде. Неке земље, попут Србије, вишеструко су
обавезане и условљене строгим захтевима који, покаткад, наликују
на ултиматуме.
Техника кризног управљања предкандидатских подручја
огледа се у непрекидном и заморном условљавању, уз непрекидно
испостављање орочених обавеза. Тако се нестрпљивим и задиха
ним (пред)кандидатима задају утопични рокови за пријем, у визу
ри вишегодишњег, заправо вишедеценијског ишчекивања.

4) Неувиђаван и лош однос ЕУ и САД према Русији
На спољнополитичком плану, усаглашеним и заједничким
наступом са Америком према европском Истоку, ЕУ као део Евроа
мерике дестабилизује и погоршава односе са Руском Федерацијом,
тј. Русијом. Такав приступ европском и евроазијском Истоку, сва
34) Видети текст: „10 разлога за растурање Европске уније“, поглавље „Европска унија
промовише надувану бирократију“ анонимног норвешког интернет блогера на адреси:
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/10/ten-reas ons-to-get-rid-of-european.html
35) Хард и Негри сматрају да је идеологија хладног рата створила екстремне облике мани
хејске поделе „што је имало за последицу да су се неки главни елементи, који дефинишу
модерни европски суверенитет, појавили у Сједињеним Државама.“ Хард Мајкл, Негри
Антонио, Империја, глава „Амерички империјализам“, стр. 194, Игам, Београд, 2005.

79

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 57-86.

како није у суштинском интересу земаља чланица Европе Уније,
а ни неких пред/кандидата, у контурама западно/источне целине.
И поред извесних индикација уважавања промењене геопо
литичке реалности, на евроазијско тлу и у глобалним оквирима,
већина земаља у Унији још увек се није одрекла старог стила по
нашања који према гиганту са Истока траје још од времена Крим
ског рата средином деветнаестог века. Тиме се показује да Европа
Уније још увек није изградила самосталну и целовиту спољашњу
политику према источном просторима у новим условима. Тачније
речено, спољашња политика ЕУ базира се на нењпревазиђеним ге
ополитичким ресентиманима из прошлости,
Белгијанац Робер Стојекрс сматра да се општа евроам
 ерич
ка, тј. англоамеричка геополитика према Русији испољава кроз три
стратегије:
1) опкољавања – која ствара зоне сталне турбуленције и
ослања се на Макиндерову стратегију замисао „запре
чавања“, обухватајући зоне Кавказа, централне Азије,
Украјине итд;
2) комадања – која користи зоне турбуленције ради подба
дања и побуњивања етничких, религиозних и мафија
шких заједница против Русије и насилног издвајања тих
територија из простора руске цивилизације;
3) субверезије – која се ослања на три подциља:
а) наметања идеала западне демократије Русији, путем
тзв. наранџастих револуција;
б) контроле руских медија и наметања западног стила
живота руском народу;
в) добијања метаполитичке битке у Русији, путем при
мене концепта „мекане моћи“. За остварње овог циља
користи се „мрежа“ и „радионице“ међународне капита
ла.36)
Подлогу инертивног понашања Запада према Русији обја
снила је и руска научница Наталија Наручницка, следећим речи
ма: „На прелазу 90-их година Русија је предала своје геополитичке
позиције, одрекла се својих традиционалних оријентација и оти
шла из источне Европе, чији је 'организатор' увек била она или Не
мачка. Управо се ради спречавања доспевања Источне Европе у
36) Видети: Стојекерс Робер, „У освит пресудне партије. Живот и пројекције: да ли се 'ве
лика евроазијска игра' англоамеричке геополитике доиста налази пред последњом фа
зом?“, часопис Европа нација, стр. 32-33, бр. 10, јул/август 2006.
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њихове сфере утицаја и појавила оријентација енглеске европске
стратегије: стварање слоја лимитрофа између Немачке и Русије.“37)
Очигледно је да у креирању односа Европске уније према
Русији, Белорусији, Украјини и државама на Кавказу, доминирају
оне европске земље које, у том погледу, имају рђаву, тачније речено
дугу и проверену антируску традицију и, зашто не рећи, и русофо
бију као састојак политичког менталитета.
Истовремено, такође је видљиво да до израза не могу да до
ђу земље евентуално другачијих и мекших становишта. Може да
се замисли шта би се тек догодило када би Србија (при хипотези
скорашњег чланства) испољила другачији и благонаклонији став
према Русији од већине чланица Европске уније.38)
Русофобичност западне политике уочио је и Срђа Трифко
вић: „Не изненађује што је постсовјетска слабост Русије – еко
номска, дипломатска, војна и психолошка – подстицала тријум
фализам САД. Међутим, америчка ароганција '90-их од почека је
додатно била затрована атавистичком русофобијом. Мржња према
Русији као таквој у колективној психи западне елите присутна је
вековима, али у време хладног рата била је донекле закамуфлирана
реториком антикомунизма. Камуфлаже више нема. Огрнута 'левим'
или 'десним' идеолошким плаштом, у САД аксиоматска русофоби
ја неподложна је рационалној критици...“39)

5) Европа надвладана Америком
Европа је не тако давно владала другим континентима који
су данас самостални. Европску владавину светом после два исцр
пљујућа светска рата наследила је Америка. Америка се на хори
зонту историје указала као Велика Британија двадесетог века.
Мултинационалну и мултидржавну, тј. мултиимперијалну
еврократију је заменила постимперијална американократија, као
влада највеће и најјаче силе. Модус америчке владе је тзв. мека моћ
за коју њен тумач Џозеф Нај вели: „Мека моћ почива на способно
37) Нарочницка Наталија, Русија и Руси у светској историји, глава „Русија, Mitteleuropa
и Балкан у англосаксонској ‘геополитичкој оси’ савремене историје“, стр. 474, Српска
књижевна задруга, Београд, 2008.
38) Филозоф Мирослав Ивановић је још пре десетак година проницљиво упозоравао: „На
шли би смо се у табору који је непријатељски према Русији, Европа је традиционални
непријатеље Русије, обрнуто није случај, јер је Европа неколико пута напала Русију
а ова Европу ниједном.“ Ивановић Мирослав, „Ми нисмо Европа, стр. 213, Србија и
Европа, зборник, приредио Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 1996.
39) Трифковић Срђа, „Нестабилна мултиполарност“, месечник Геополитика, стр. 15, бр. 28,
25. септембар2008.
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сти утврђивања политичког дневног реда на начин који обликује
преференције других“.40) Одиста, до сада су европске преференци
је углавном обликоване у Вашингтону.
Европа Запада се више од шест деценија навикавала на под
ређену улогу у западној хемисфери. Сједињене Америчке Државе
су настале кроз антиколонијалну револуцију и еманципацију од
европских империјаланих сила.41) Повратни историјски ефекат је
почетком прошлог века увео је Америку у Европу у којој је остала
до наших дана. Америка је још увек војно присутна у Европи, иако
је униполарни период у глобалним односима завршен у скором
свим својствима испољавања. Француски аналитичар Пјер Конеза
је набрајао кључне особине униполаризима: 1) одбацивање прави
ла заједничке безбедности; 2) моћ одлучивања о томе ко је у одре
ђеном тренутку непријатељ; 3) моћ да се војно самостално делује;
4) моћ и право прекрајања карте света.42)
Америци се одиста догодио „крај историје“, али историје
властите доминације. Американократија на измаку довела је у пи
тање и облике еврократије. Данашње значење еврократије одно
си се првенствено и само на европско тло, а не и на колонијалну
владавину изванеев ропским народима. Други смисао еврократије
указује на значајнију глобалну улогу Европе Уније у свету сутра
шњице. Напослетку, у Европи Уније је уочљив и пораст европске
самосвести, у којој се до сада надмоћна улога Америке редефини
ше, оспорава и своди на партнерски ниво.

6) Европа у континенталном троуглу
Укратко, Европа Уније се обрела на простроно/временској
тромеђи, или у троуглу телурократских и таласократских страте
шких интереса, у којима се указују три спољашња чиниоца:
а) Америка - са којом Европа нема копнену везу, од које је
одваја Атлантски океан а спаја једновековно војно, по
литичко и културно савезништво. Европа је американи
зована те је стога по положају и глобалној функцији ма
њи и источнији, прекоморски део Евроамерике;
б) Азија – са којом Европа има дугу копнену везу посре
довану Русијом, од које је морски одвојена Босфором и
40) Нај Џозеф, Парадокс америчке моћи. Зашто једина светска суперсила не може сама,
глава „Амерички колос“, поглавље „Мека моћ“, стр. 29, БМГ, Београд, 2004.
41) О томе: Борстин Џ. Данијел, Американци. Колонијално искуство, Геопоетика, Београд,
2004.
42) Конеза Пјер, „А шта ако су Сједињене Државе највећи ризик за Европу?“, Le Monde di
plomatique, издање на српском језику, стр. 12-13, бр. 30, април 2008.
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Дарданелима. Европа Запада не дозвољава јаче поготову
превлађујуће руске и турске евроазијске утицаје, иако се
расправља о будућем учлањењу Турске у ЕУ, док се у од
носу на Русију на тако нешто ни не помишља.43) Европа
Уније, која је део Евроамерике, не може истовремено да
буде и део Евроаз ије, бар не без Русије;
в) Африка – са којом Европа нема копнени додир, од ко
је је одвојена Херкуловим стубовима, тј. Гибралтаром, а
спојена све већом масом имиграната из земаља Магреба
и дубине афричког копна. Европа је својевремено има
ла амбиције афричког протезања од којих је одустала на
крају деголистичке ере, '60-их година прошлог века.
У овом часу, Европска унија кроз предлоге француског пред
седника Николе Саркозија васкрсава идеју Медитеранске уније ко
ја обухвата јужноев ропски обод на северу и северноаф
 рички обод
на југу Средоземног мора.
Унутрашња и спољашња оријентација Европске уније ка
Америци има својства савезништва до нивоа геополитичке сим
биозе. Усмерење ЕУ према Истоку испољава се кроз интеграцио
ну стратегију ширења и геополитичку експанзију. Једини „велики
простор“ који није у потпуности „запоседнут“ је Африка.
Никола Саркози је реактивирао премисе традиционалне
француске колонијалне политике, покушавајући да реафирмише
медитерански базен као у перспективи кључан за ЕУ. Евроатлан
тизму и источној политици је додата снажнија медитеранска ди
мензија земаља Јужне Европе и северног Медитерана.
Рекло би се да је грчко/римски концепт Европе Уније као
медитеранске силе, могућ када на истом простору већ не би била
неизбежна Америка. Уз то, у арапском свету Магреба и у Африци
своје интересе све више пласирају Кина и Индија. Африка можда
и јесте „континент будућности“, али је питање да ли и за Европу
Уније и њене далекосежне интересе?
43) Турска, која је амерички савезник и снажна земља повећаног макрорегионалног утица
ја, као могуће разрешење сукоба у кавкаском региону, предлаже формирање Кавкаске
уније. Кавкаску унију на неуралгичном простору између Црног и Каспијског мора, пре
ма предлогу турског премијера Ердогана чиниле би: Турска, Русија, Грузија и Азарбеј
џан. Мотив за стварање те асоцијације налази се у склопу повећаног значаја енергентске
политике у макрорегиону. Проблем је, наиме, настао грузијским ратом и поремећајима
у снабдевању земаља Европске уније нафтом и гасом из каспијског региона. Према: Ла
лић Војислав, „Анкара заговора 'Ќавкаску унију'“, дневник Политика, стр. 3, 18. август
2008.

83

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 57-86.

*
Било како било, Европска унија између три трансконтинен
талне могућности није изабрала географски ноторну и саприпа
дајућу Евроазију, нити медитерански блиску Евроафрику, јер ни
је одустала од онога у шта је дубоко зароњена, није одустала од
Евроамерике.
Пјер Конеза сматра да Сједињене Државе за Европску унију
нису претња већ ризик. „Француска и Европа треба да се запитају
о мерама које се скривају иза позива јачања улоге НАТО-а.“44) Оди
ста, Европа Уније и даље је суспрегнута и подвргнута надмоћној
вољи САД, чиме је реално подређена у трансатлантској геополи
тичкој и таласократској симбиози. Све је урађено да америчка хе
гемонија у Европи изгледа природно и „мекано“.45) При том, сви
одсуднији покушаји европске еманципације од воље Вашингтона
наил азе на непробојни зид НАТО-а.
Цитирани Конеза предлаже а Европа коначно престане да се
огледа у огледалу Америке, сматрајући да је потребно имати у ви
ду следеће:
1) европски дипломатски пројекат војне силе без импери
јалне амбиције, што претпоставља промену односа пре
ма НАТО-у;
2) европска стратегија силе треба да се разликује од аме
ричке стратегије деструкције, уз поспешење стратегије
неутрализације;
3) Европа треба да располаже сопственим системом проце
не криза и обавештајно буде назависна од САД.46)
Напослетку, Европа је, како је више пута истицано, економ
ски колос, а војни патуљак, и то је њен историјски структурни хен
дикеп.47)
44) Конеза Пјер, „А шта ако су Сједињене Државе највећи ризик за Европу?“, Le Monde di
plomatique, издање на српском језику, стр. 13, бр. 30, април 2008.
45) Хард и Негри су запазили: „Војна историја о томе како је америчка армија два пута
спасила Европу у два светска рата имала је паралелу у избављењима у политичком и
културном смислу. Америчка хегемонија над Европом, која почива на економским, фи
нансијским и војним структурама удешена је да изгледа природно уз помоћ низа култур
них и идеолошких операција.“ Хард Мајкл, Негри Антонио, Империја, глава „Америка,
Америка“, стр. 402, Игам, Београд, 2005.
46) Конеза Пјер, „А шта ако су Сједињене Државе највећи ризик за Европу?“, Le Monde di
plomatique, издање на српском језику, стр. 13, бр. 30, април 2008.
47) О томе: Суту Жорж-Анри, Неизвестан савез. Историја Европске заједнице, глава “НА
ТО и проблем европског идентитета одбране“, стр. 353-258, Клинио Београд,
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РЕЗИМЕ

У анализама спољнополитичких односа, нарочито ствар
ности великих стратегија планетарног досега, примена прегреја
ног дискурса колективне симпатије и међусобне љубави народа
и држава, најчешће не даје жељене сазнајне плодове. Прагматич
ност вишестраних и разноликих, глобалних и регионалних инте
реса упућује на „расхлађену“, неемотивну анализу саосећања и
подршке. Интереси, дабоме, претходе свему у политици, осим у
ирационалним политичким ситуацијама када неко, следећи своје
варљиве осећаје, може да ради, и то упорно, против властитих на
ционалних и државних интереса. Још је горе када се, рационали
зовањем неутемељених сентимената, или западањем у колективни
синдром „киселог грожђа“, врши самоуништење. Тада не помаже
вајкање нације и државе као жртве, над злом срећом и худом исто
ријском судбином.
Није од помоћи ни малодушно указивање на неодољиву над
моћ оног чиниоца који жели да науди, или већ прави штете. У та
квим случајевима, превасходни животни интерес једног народа је
незаштићен и неостварен, јер је на делу његово одрицање и опо
вргавање.
Кључне речи: Европа, Европска унија, Евро-Русија, Балкан, Србија,
евроинтеграције, евродискриминација, еврооптимизам,
европесимизам

Milos Knezevic
DECEPTION OF EUROPEAN HARMONY
- A bisected uni-polarism of the union of Europe –

SUMMARY
Within analysis of the relations in the field of foreign politics,
in particular in case of the analysis of reality of great global strategies,
implementation of heated discourse of collective attraction and love
among nations and states in most of the cases has not given results
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of any cognitive value. Pragmatism of various multiple global and regional interests points out on necessity for a calm and non-emotional
analysis of sympathy and support. Certainly interests precede political
issues, except in case of irrational political situations when somebody,
deceived with contemporary feelings, might persistently act against
their own national and state interests. Even worse situation could be
created when somebody act in self-destroying manner, through rationalization of false sentiments or through a so-called “sour grapes” syndrome. In such case it is fruitless to go lamenting over bad luck and
historical destiny of their own nation and states, and presenting themselves as victims.
It also does not produce any result to point out indispensable superiority of the damaging and destroying participant in such destiny. In
such cases, basic national interests is unprotected and unfulfilled as it is
already abounded and denied in that way.
Key Words: Europe, European Union, Euro-Russia, Balkan, Serbia, Euro-integrations, Euro-discrimination, Euro-optimism, Euro-pessimism
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УТИЦАЈ ВЕРЕ НА УЈЕДИЊАВАЊЕ
СТАРОГ КОНТИНЕНТА
Уједињење Европе је пут који је ЕУ изабрала у циљу пре
тварања европског континента у јединствену економско политичку
целину. Све то са циљем да уједињена Европа буде довољно конку
рентна САД, и све више растућим економским и политичким џино
вима какви су Русија, Кина и Индија. Процес уједињења Европе је
тако, само једна од карика у процесу глобализације која је сваким
даном све видљивија.
Идеја уједињене Европе је плод делатности најутицајнијих
европских политичких снага. Као идеја настала је после Другог
светског рата и њени најистакнутији промотери били су Жан Моне
и француски министар иностраних послова Роберт Шуман. Идеја је
била да се две традиционално ривалске па и непријатељске земље,
Француска и Немачка за сва времена помире. А све то на основу
економских интереса преко уједињења Европе. Као резултат тога
рођена је 1951. године ''Европска заједница за угаљ и челик''. После
тога постепеним ширењем у сваком погледу, географском, економ
ском и организационом рођено је оно што данас зовемо Европском
унијом. ЕУ је основана 1993. године Мастрихтским споразумом. У
моменту када је створена ''Европска заједница за угаљ и челик'' чи
ниле су је Француска и Немачка али су се Заједници придружиле
и Италија, Белгија. Луксембург и Холандија. У религиозном сми
слу то је била претежно римокатоличка заједница. Предоминантно
римокатоличке међу њима су биле:Француска, Италија, Белгија и
Луксембург1), Холандија има релативну римокатоличку већину2).
Немачка по последњим подацима има становништво подељено на
1)

2008 The New York Times ALMANAC, edited by John WRIGHT, pp. 602, 536, 574, 622

2)

Ibidem, pp. 639
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римокатолике и протестанте у односу око 50% према 50%3), aко се
имају у виду они који се декларишу као припадници ових цркава.
Али не смемо заборавити да су немачки протестанти најконцен
трисанији на истоку. А исток је у време стварања ‘’Европске зајед
нице за угаљ и челик’’ совјетском окупацијом. Тако да су римока
толици били бројнији и у самој Немачкој те 1951 године.
Значи основа ЕУ била је у време свога формирања претежно
римокатоличка. Веома је важно истаћи да су носиоци идеје уједи
њења Европе у то време били секуларно оријентисани и да њихо
ви мотиви нису били религиозни. Али религија није само систем
догми и обреда, она је основа цивилизације и творац свакодневних
друштвених вредности. Те је у томе смислу основа садашње ЕУ
била прожета хришћанским вредностима у којима је римокатоли
цизам доминирао. Упоредо са њим ишао је и протестантски дух
оличен у делу Немачке и Холандије. Када се све то тако посматра
онда се мора рећи да је религија утицала на целу ту заједницу у
складу са Марксовим ставом :’’ да традиција свих мртвих генера
ција као мора притиска мозак живих’’. Све политичке и економ
ске вредности које су карактерисале ‘’Европска заједница за угаљ
и челик’’ настале су у оквиру хришћанства. Основна одлика ових
вредности јесте принцип секуларизма. Дакле став да држава треба
да буде одвојена од цркве. Са те тачке гледишта и сама заједница је
требало да буде уређена на том принципу. Са друге стране као је
дан од основних ставова био је и онај о сталном развијању људских
права и слобода. А једно од права и слобода је и право на слободу
вероисповести. На први поглед ова два став су у контрадикцији.
Али нису. Нису због тога што је идеја секуларног уређења настала
у европским хришћанским нацијама и као таква била прихваћена
и од самих хришћанских црква . У овом случају римокатоличке и
протестантске. Прихваћена не баш са вољом, али ипак прихваћена.
Самим тим није било тешко наћи компромис између права на сло
боду вероисповести и секуларизма у заједници која је настала међу
хришћанима. Одговор зашто је то тако је следећи. Исус је живео у
најорганизованијој држави тога времена у Римском царству и био
је равнодушан према њему. Своје следбенике је позивао да чине
исто и да га следе. Због тога хришћанин може да буде равнодушан
према политичком систему и да прихвату сваки облик истог.
У хришћанском контексту се право на слободу вероиспове
сти чак и од цркава схватало као индивидуално право. Па чак и
када се схватало као колективно прихватало се да то буде у оквиру
секуларне организације. У оквиру ‘’Европске заједнице за угаљ и
3)
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челик’’ ово опредељење је стално расло како је расла заједница.
Шест чланица су одлучиле 25. марта 1957, уговором познатим као
Римски пакт да створе Европску економски заједницу (ЕЕЗ). За
једница је заснована на широком заједничком тржишту које је по
кривало читав низ роба и услуга. Царинске баријере између шест
држава комплетно су укинуте 1 јула 1968. А заједничка политика
нарочито на пољу трговине и пољопривреде је стављена на ноге 60
тих година. То је изазвало интересовање других земаља из региона
да се EEЗ прикључе. Тако су Данска., Ирска и Уједињено краљев
ство одлучили да се прикључе Заједници. То прво проширење од
6 на 9 чланица десило се 1973. Нова еколошка политика била је
створена исто као Европски регионални фонд за развој 1975. У ре
лигиозном смислу то је усложило заједницу. Данска је доминант
но земља лутеранског протестантизма4), Британија је земља чија
главна саставница Енглеска има државну веру – англиканску, опет
форму протестантизма5) а Ирска је римокатоличка6). Број неримо
католика је тако нагло порастао па је Европска економска заједни
ца добила истакнутији двоконфесионални карактер. Односно тро
конфесионални јер су је чиниле четири велике хришћанске дено
минације: римокатоличка, лутеранска и калвинистичка односно
реформаторска и бројне мале заједнице које су из протестантског
усмерења проистекле . Како је протестантске цркве у Европи исто
као и англиканску захватио талас либерализама. Поставила су се
питања рукоположења жена за свештенике и бискупе, затим пита
ње хомосексуалних бракова итд. Овако верско усложњавање још
више допринело ширењу либералног система вредности у Европ
ску економску заједницу . То је међутим изазвало још једну битну
промену у укупној религијској политици ЕЕС. Рекли смо да је до
минантан став према религији у ЕЕЗ до тада био да држава и цр
ква морају бити одвојене. Доминанте земље Француска, Немачка и
Италија су томе давале тон јер су биле уређене као секуларне. Сада
се по први пут десило да је у Заједницу ушла једна држава значајна
по свим елементима која је имала државну веру. Ради се о Великој
Британији. Британији наиме мада има веома развијен демократски
систем није секуларна. Енглеска има државну цркву - англиканску.
И сви државни органи су веома повезани са религијом. Поглавар
државе краљ, у овом тренутку краљица, је истовремено и поглавар
државне цркве. Замислимо како би било када би председник Фран
цуске Саркози био поглавар римокатоличке цркве у Француској, па
4)

Ibidem, pp. 564

5)

Ibidem, pp. 582

6)

Ibidem. pp. 597
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ће нам ситуација бити потпуно јасна. Осим што је краљ поглавара
цркве, постоје још многи други елементи који истичу теократску
црту британског друштва Краљ именује надбискупа, бискупе, де
кане великих катедрала. Одлуке о богослужењу у цркви доноси
британски парламент. У горњем дому седи 24 бискупа7) Британија
је унела сасвим нову ситуацију у организацију. Пре свега повећала
је број и утицај неримокатолика и показала да земља са изразитим
теократским елементима може да развија демократију. Слична је
ситуац
 ија и са краљевином Данском. Краљевина Данска је у своме
уставу у секцији 4 прописала: "Евангеличка лутеранска црква је
државна црква Данске, и као таква има има помоћ државе’’8) Исто
тако Ирска мада дефинисана као секуларна има одреднице које по
казују везу са религијом. Све то је представљало изазов за секу
ларно опредељење заједнице. Она се показала способном да све
то усклади са генерално секуларном политиком. А та политика је
гарантовала сва људска права па и верска. У 1981, Грчка је постала
10 члан ЕУ а Шпанија и Португалија су исто учиниле пет година
касније. 1987. потписан је акт који је створио базу за широк ше
стогодишњи програм чији је циљ регулисање слободне трговине
унутар граница Уније9) и стварања заједничког тржишта. Највећа
политичка промена наступила је 9 новембра 1989. године када је
срушен Берлински зид и када је граница између Источне и Запдне
Немачке отворена по први пут после 28 година. То је довело до ује
дињења Немачке 1990. године у месецу октобру.
У религијском смислу ЕЕС је постала још шаренија. По пр
ви пут су се међу западним хришћанским традицијама појавиле и
источне. Јер је Грчка земља са претежно православном популаци
јом. Осим тога што је у ЕЕС унела православље Грчка је повећала
и број држава са теократским елментима у своме устројству. Зато
што је и она уставом дефинисала да има православље као државну
веру.
На самом почетку текста устава стоји "У име Светог... и не
дељивог тројства"’10). Тако се верска слика Заједнице још више
усложила.
7)

Kenneth Medhurs& George Moyser, Church and Politics in a secular age, Clarendon, 1988

8)

http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html (доступно 23.11.2008)

9)

О економским вредностима које је у то унела православна Грчка погледати у Живојин
Ђурић, Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска политика,
у Политикологија религије, год. I, бр. 1/2007, Београд, доступно и на http://www.politic
sandreligionjournal.com/PDF/broj1/Pravoslavna_religija_u_Srbiji_i_savremena_neoliberal
na_ekonomska_politika.pdf (доступно 12.1.2009)

10) http://www.hri.org/docs/syntagma/ (дотупно 23.11.2008. )
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Са падом комунизма, у Централној и Источној Европи Евро
пљани су постали блиске комшије. У 1993. јединствено тржиште
је било створено. Оно је имало четири темељне слободе: кретања,
роба, услуга, новца и људи. Деведесете су такође деценија два уго
вора Мастрихта који је донет 1993. и и Амстердамског уговора из
1999. Народ се питао како решити питање загађивања околине и
како Европљани могу заједно да делују по питањима безбедности
и одбране. У 1995. ЕУ је добила три нова члана: Аустрију, Финску
и Шведску. Мало село у Луксембургу дало је своје име Шенген
ском споразуму. Овај је споразум омогућио људима да путују без
пасоша који би морали показивати на границама. Милион и мла
дих људи студирају у другим земљама уз европску помоћ. Комуни
кације су такође олакшане услед коришћења мобилних телефона и
интернета.
Имајући у виду религијску припадност трију нових члани
ца видимо да се верска слика ЕУ још више релативизовала. Зато
што су Шведска и Финска доминантно лутеранске, док је Аустрија
претежно римокатоличка.11) Тако се број протестантских земаља у
ЕУ знатно повећао. А пропорционални однос ових двеју заједница
још више релативизовао. Када се томе дода и православна Грчка,
онда ситуац
 ија постаје још сложенија. То све значи да је свака од
поменутих конфесија уносила елементе своје политичке културе
у заједницу европских народа. Ако се подсетимо да су модерне
демократске идеје рођене у Енглеској и да су свој велики замах
добиле француском буржоас ком револуцијом 1789. онда је јасно
да се цела ЕУ прилагођавала тим стандардима. А они су чинили
политичку основу
''Европске заједнице за угаљ и челик. Грчка је ту била у са
свим друкчијој позицији. Јер је њена непосредна историја била
лишена снажних демократских захвата12). Она је тек од 1830. об
новила своју независност и отада је могла само да прати оно што
се збива у Европи. Али са друге стране Грчка има једну предност
коју нема ни једна европска нација. А то је да је античка Грчка при
зната колевка европске цивилизације и сви се Европљани слажу
да је грчка филозофија и античка демократија заједно са римским
правом основа европске политичке културе. И Грчка то зна веома
добро да искористи у смислу промовисања садашњих грчких по
литичких у културних вредности који су инспирисани православ
ном религијом и традицијом.
11) 2008 The New York Times ALMANAC, edited by John WRIGHT, pp, 530, 573, 680
12) Живојин Ђурић, у Политикологија религије, исто. више о томе
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Првог маја 2004. осам земаља Централне и И источне Евро
пе:Чешка република, Естонија, Латвија, Литванија, Мађарска,
Пољска, Словенија и Словачка су се придружиле ЕУ, и тако окон
чале поделу Европе, одлучену вољом великих сила 60 година ра
није на Јалти - Кипар и Малта су такође постале чланице.
У религијском смислу то је значило појачавање све три кон
фесионалне целине.Пољска,Чешка,Мађарска,Словенија,Словач
ка,Малта и Литванија су претежно римокатоличке13), Естонија. и
Латвија лутеранска, а Кипар православан.14). Врло је важно додати
да у три прибалтичке земље: Естонији, Латвији и Литванији живи
и веома бројна православна популација. Тако се број православних
посебно увећао. Дакле број претежно православних држава у ЕУ
се попео на две чланице Грчку и Кипар.
Још две православне земље из Источне Европе Бугарска и
Румунија су постале чланице ЕУ 2007. На тај начин се број члани
ца повећао на укупно 27. Како су и Румунија и Бугарска претежно
православне то се број православних повећао на 4.15) Заједно са
поменутим мањинама то је знатно увећало број православних . Јер
Румунија и Бугарска заједно имају око 30 милиона становника16).
Нормално нису сви становници ових двеју држава православни.
Али баш то је доказ све веће верске разноликости у ЕУ. Јер како
нпр, Бугарска има бројну муслиманску мањину. Која достиже 12%
укупне популације17), тако и друге земље ЕУ имају бројно станов
ништво које је у верском смислу различито од већинског. Та чиње
ница је постала посебно значајна због помањкања радне снаге која
је задесила Европу од средине 70-тих година. Европска привреда у
наглом расту морала је да отвори своје границе за раднике из зема
ља где их је било за извоз. Тако су се у традиционално моноетнич
ким и моноверски срединама нашли бројни странци. Али странци
који нису доведени као робови, Него као потребан партнер, чије
се потребе морају поштовати. Међу тиме странцима преовладају
они чија је религија друкчија од земље домаћина. Стотине хиљада
православних је нпр. дошло из земаља бивше Југославије у Не
мачку, Француску и Холандију. Али још много више муслимана
13) Ibidem
14) ibidem
15) О утицају православља на политику Бугарске погледати у Maria Serafimova, Religion
and Attitudes of Political Parties, у Политикологија Религије год. I бр. 1/2007. Доступно
и на http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj%202/Maria_Serafimova.pdf (до
ступно 2.3.2009)
16) ibidem
17) ibidem
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из Африке и Азије нашло је посао у земљама ЕУ. Муслиманима и
православним су се придружили и бројни припадници хинду, бу
дистичке и конфучијанске културе. Тако да је то ЕУ учинило мул
тирелигијском заједницом. То се осећа на сваком кораку. Било да
се ради верским објектима нетрадиционалних религија који се сре
ћу на сваком кораку, било о религијским производима: књигама,
штампи, литургијским реликвијама које се виде и продају на сва
ком ћошку.
Веома је важно истаћи да придошлице других вероиспове
сти нису подједнако присутне у свим земљама ЕУ. Процентуално
су најбројније у оним земљама које су имале богату колонијалну
прошлост. Такве су Француска, Енглеска., Белгија и Холандија и на
другој страни Немачка, која не спада у ту категорију. Али је као из
разито економски снажна држава осећала дуго времена хроничан
недостатак домаће радне снаге. Управо је колонијална прошлост
битно утицала на религијску припадност придошлица. Муслима
ни, који су пристигли у Европу су нарочито бројни у Француској
и Белгији. У Француској зато што је Француска била колонијални
господар великог дела северозападне Африке где ислам домини
ра: Мароку, Тунису, Алжиру, Мауританији, Нигеру, Малију, Сене
галу итд. Становници тих држава су у принципу знали француски
језику у моменту усељавања што је било олакшавајућа околност,
приликом тражења посла и адаптације. Слична је била ситуација
са Енглеском. Само што су се у Енглеску уселили и бројни припад
ници хинду религије, поред муслимана. Јер су Индија и Пакистан
били под влашћу Енглеске. По димензијама мала Белгија била је
колонијални управитељ једне од највећих афричких држава Кон
га. Прилив Конгоан
 аца није међутим изменио религијску структу
ру. Јер је већина Конгоанаца римокатоличке и протестантске вере.
Међутим у Белгији је веома много муслимана. Према веома поу
зданим подацима муслиманима данас чине трећину становништва
главног града Белгије и центра ЕУ Брисела. Према истим подаци
ма за наредне две деценије то ће бити најбројнија верска заједница
у Белгији18). Према истим подацима млада генерација муслимана
је многo приврженија свој вери него аутохтонo становништво. Та
ко да се дешава процес да аутохтони Бeлгијанци напуштају сво
ју религију, док су муслимани све јачи и јачи у њиховом верском
опредељењу. Посебно је значајно да се и део аутохтоних Белги
јанаца, у условима верских слобода одлучује да промени веру и
пређе у друге религије. Било да се ради о исламу, хиндуизму или
неком другом верском учењу. Чак се дешава да се један број Бел
18) L’islam, première religion à Bruxelles dans vingt ans, Lе Figaro, 21-03-2008. Paris
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гијанаца опредељује за веома радикалне верске покрете као што
је Ал Каида. Један од бомбаша самоубица погинула у Багдаду је
Белгијанка која је прешла на ислам. Мириел Дегок, је после удаје
за Белгијанца мароканског порекла прешла на ислам. Пригрлила
идеје Ал Каиде и погинула у бомбашком акту у Ираку19). Посто
јање веће групе Европљана који су кандидати за сличне акције
произвео је појам ''Бела ал Каида''20). Оволики прилив муслимана
у Белгију није последица колонијализма него чињенице да је један
од званичних језика Белгије француски. Па су муслимани из бив
ших француских колонија у франкофонском делу Белгије видели
исте предности које су видели у бившој метрополи Њихова жеља
да дођу у Белгију ипак није била довољна за улазне визе. Када се о
томе данас расправља у Белгији чују се разна објашњења. Једно је
оно које дају представници друге белгијске заједнице, фламанске.
Они подсећају да Фламанци имају већи наталитет и има их више у
укупној популацији21). Због тога су, кажу Фламанци, Валонци који
говоре француски олакшали добијање улазних виза за франкофоне
из Африке. Како су они већином муслимани то се број муслимана
у Белегији нагло повећао.
Углавном дошло је до велике промене у верској структури
ЕУ. Поменута белгијска слика је врло упечатљива. Ако муслимани
данас чине трећину становништва ''главног града'' Европе, онда то
није обична мањина већ значајан проценат. А тај проценат бит
но утиче на целокупне односе. Због свега тога дошло је озбиљних
размимоилажења међу политичким делатницима ЕУ по питању
њене будућности и културног идентитета.
Није спорно да је европски идентитет у основи јудео-хри
шћански. Оно што данас чини Европу у сваком погледу јесте ве
зано са јудео-хришћанском традицијом. Чак и када се ради о еко
номији. Јер није непознато да је религија нарочито калвинистичка
форма протестантизама битно утицала на привредни развој конти
нента.22). Међутим тај идентитет је произвео такав систем вредно
сти који је довео до вртоглавог демографског пада, уз истовремено
веома велики економски развој. Тако да су та два пола ишла једaн
против другог. Рaзвој привредe тражио је нове раднике, а породи
лишта су се постепено затварала . Јер европске жене упркос висо
19) Times Online, Dacembre 01,2005
20) http://www.serbianna.com/columns/jevtic/004.shtml (доступно 2.11.2008)
21) 2008 The New York Times ALMANAC, edited by John WRIGHT, pp. 536
22) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of
Capitalism, New York: Charles Scribner’s sons, 1958
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ком животном стандарду не желе да рађају. Излаз се могао наћи
само тамо где има довољно рада жељних а не запослених људи. А
то су биле бивше колоније које су представиле непресушан изазов
слободне радне снаге. Како су се у већини случајева придошли, а
неопходни емигранти разликовали по вери од домаћина то се вер
ска слика усложила.
Зато је приликом расправе о будућности Европе и могућем
облику уређења постављено и питање уставног уређења нове тво
ревине. Као што знамо сваки устав поред чињенице да се ради
правно-политичкој материји увек садржи и мало идеологије. Иде
ологија се посебно види у преамбули. Дакле приликом расправе о
уставу Европе поставило се питање њене идеолошке базе. Партије
десне оријентације су се залагале да у устав уједињене Европе уђе
одредница о јудео-хришћанским коренима континента. Та је идеја
наишла на снажан отпор лево оријентисаних партија Оне су биле
против тога из два разлога. Први је чињеница да су леве партије
секуларано оријентисане. И сматрају да се религија мора задржа
ти у строго приватној сфери23). А друга је практична. Она увиђа
да Европа све више стари и да ће број потребних усељеника све
више расти. Тако да се дефинисање Европе као јудео-хришћанске
показује као сметња интеграцији нехришћана у европски културни
миље.
Обе чињенице су важне али је очигледно превладала ова
друга. То се види из претходно изнетих података. Ти подаци су
нам показали да многе европске земље имају у уставима дефини
сану државну веру. Самим тим нису секуларне у строгом смислу
те речи. Али то није спречило те земље да развијају секуларизма
у веома широком смислу те речи. Па чак ни да буду предводници
демократских промена. Каква је била Енглеска. Већ то говори да
ова чињеница није била у основи отпора дефинисању Европе као
јудео-хришћанске. Већ ова друга која се односи на демографско
старење континента и потребама за новом имиграцијом.
Погледајмо шта се десило са спортом. Некада су све екипе
и свим великим спортовима европских држава биле састављене од
такмичара домородаца. Данас је ситуација сасвим друкчија. Неке
репрезентације као фудбалска репрезентација Француске, освајач
светског првенства, има више прирођених него Француза чији су
корени одувек ту. Дакле није проблем у томе што за репрезентаци
је играју странци него то што аутохтоно становништво није про
23) О односу религије и политике видети у Miroljub Jevtiс, Political science and Religion,
Политикологија религије, Вол l; I, бр 1/2007, Београд ISSN 1820-6561 or http://www.
politicsandreligionjournal.com/PDF/broj1/Political_science_and_religion.pdf
(доступно
2.12.08)
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извело потребну биолошку масу која би у репрезентацији заузела
место. То се одражава не све сфере живота. Посебно на одбрам
бену способност. Према писању немачке штампе смањио се број
способних младих људи за војну обавезу. Тако да се на служење
војног рока позивају и хендикепирани који би у рату могли да буду
само трећепозивци24)Када се томе дода податак да је 160.000 мла
дих Немаца још 1996. године одбијало да служи војни рок стање
постаје још алармантније25). Још пре више од 10 година свако треће
домаћинство у Немачкој имало је само једног члана26). Због свега
тога према тадашњим проценама Европа ће морати да до 2050. го
дине увезе око 35 милиона радника да би могла нормално да функ
ционише27). Та ј е чињеница променила верску слику Немачке исто
као и претходно поменуте Белгије. Према писању немачке штам
пе 1998. године град Франкфурт је имао 28,5%странаца. Берлин
12,6% а Минхен и Штутгарт28) по 24,1%. Зашто су представници
десних партија за увођење у устав Европе одреднице о јудео-хри
шћанском карактеру најбоље се види из изјаве једног од шефова
водеће десне партије у Немачкој из покрајине Баварске. Он је ре
као ‘’Муслимани који живе у Немачкој морају поштовати тради
ционалне вриједности хришћанства... Мултикултурално друштво
које би подразумијевало једнак живот и ранг различитих култура
једних поред других, јесте погрешан пут у којем су сукоби већ уна
пријед програмирани’’29). Поменути изјаву дао је Алојз Глик. Он
је у то време био шеф посланичке групе Хришћанско-социјалне
уније у парламенту немачке покрајине Баварске. То је било далеко
пре актуелних расправа уставу ЕУ. Он је предосећајући да ће то
доћи на ред додао ‘’Водећи политичари Њемачке би требало да
заузму јасан став у смислу наше хришћанске културе’’30). Немачки
политичари су тај став јасно исказали. Левичари су одбацили такав
начин резоновања и одбили да у устав Европе убаце амандман о ју
део-хришћанској култури и определили се за друкчији концепт. То
је концепт који иде корак даље у секуларизацији. Посебно је важно
да је такав концепт победио у условима постајања држава члани
ца које тај приступ негују у својим политичким и уставним систе
мима. Такве су земље Велика Британија, Грчка Данска и још неке
24) Цитирамо према Политика, Београд, 21. 6. 1996. стр. 14
25) Ibidem
26) Цитирамо према Политика, Београд, 4. 9. 1996, стр. 22.
27) Блиц, Београд, 11. 7. стр. 2, Београд
28) Политика, 2411.1998, стр. 6
29) Независне нооине, Бањалука, 5. 1.1999, стр. 9
30) Ibidem
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друге. Борба међутим није ни издалека завршена. Она се види из
изјава веома утицајних политичара и верских делатника који имају
снажан утицај на политику у својим земљама. Самим тим и у Евро
пи. Нпр. примас пољске римокатоличке цркве Јозеф Глемп:”подр
жа улазак у ЕУ али само са Богом ''31). Исти тако римокатолички
промас Мађарске монсињор Петер Ердое има потпуно јасне ста
вове о томе како ЕУ траб да буде уређена. « Без хришћанства срце
Европе ће бити изгубљено”32). Папа Јован Павле други је такође
лобирао код европских лидера да « изричито у европском уставу
пише да се Европа заснива на хришћанској вери и на Богу''33). Ја
сно је да су овако одлучно изражени ставови морали да изазову
тешке борбе мишљења. То се посебно види из изјава које су после
усвајања преамбуле даване. Тако нпр. « Веома смо задовољни зато
што је позивање на Бога изостављено . То би створило непотребне
препреке у Европи. Да би била уједињена Европа мора бити секу
ларна''34) Изјавио је Тери Сандерсон потпредседник британског се
куларног друштва. Очигледно је да је тај став победио. То се јасно
види из преамбуле која је предложена. Она гласи овако’’ Културно,
религијско и хуманистичко налеђе Европе је водеће надахнуће из
кога су се развила неотуђива права људске личности, слобода, де
мократија, једнакост и владавина права...’’35). Како видимо посто
јале су две јасно супротстављене позиције. Једна која је хтела да
истакне везу Европе и хришћанства и друга која је то никако није
хтела36). Али је ова друга такође дубоко свесна значаја религије за
човека. Стога је одредба о религији ушла у преамбулу. Али без по
зивања на било коју специфичну религију. Таквим предлогом Уста
ва Европе пружа се могућност да се помире поштовање за религиј
ска опредељења, али и да се истакне да ће Европа да се подједнако
односи према припадницима свих религија на своме тлу.
На основу претходно реченог види се да две политичке оп
ције религију посматрају на сасвим различит начин. За политичаре
какав је цитирани Алојз Глик
31) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32813 (доступно 5. 12. 08)
32) ibidem
33) ibidem
34) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32813 (доступно 5.12.08)
35) http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf (доступно 5.12.08)
36) О економској политици религиозних Британца погледати у Shanthikumar Hettiarachchi, Investing in the’faithful capital’ as a means to social change and political imagination, у
Поликологија религије, год. II, бр. 1/2008 - Доступно и на http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj%203/05_heitaraci.pdf (доступно 2. 3. 2009)
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Европски мир и коегзистенција различитих религија није
могућ. И сукоби ће обавезно уследити. Са друге стране секула
ристи су уверени да само секуларно одређење Европе без давања
предности било којој конфесији може да оствари стварно уједи
њење континената. Без икакве двојбе је јасно да су ова два става
непомирљива. И да је је трајни компромис немогућ, уколико једна
или друга страна не промене свој став. Шта ће се десити показаће
време. Јер је свака прогноза веома незахвална. Нарочито у озбиљ
ној науци, која нема потребне чињенице за релевантне закључке.
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РЕЗИМЕ
У процес глобализације европске земље се укључују на раз
личите начине. Неки од њих су индивидуални, а неки колектив
ни. Најважнији вид колективне глобализације јесте Европска унија
ЕУ. У овом тренутку већина европских држава је учлањена у ЕУ.
Међу њима су и неке балканске државе: Грчка, Бугарска и Руму
нија. Остале балканске државе такође показују озбиљну намеру да
се укључе у ЕУ и постану пуноправне чланице. До укључивања
Грчке у Европску унију у та је заједница била римокатоличко-про
тестантсака. Са уласком грчке мења се и верска суштина. Тако да
једна претежно православна држава и то са православљем као др
жавном религијом улази у састав ЕУ. То битно мења верску сушти
ну Европске уније. Поред тога прилив радне снаге из земаља у раз
воју још више усложњава верску слику европског континента. Све
су бројнији припадници муслиманске, хинду и будистичке вере.
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Новопридошли су додуше остајали мањина у традиционално ри
мокатоличким и протестантским земљама. Али мањина која из дан
у дар расте и битно мења некада искључиво хришћански карактер
ЕУ. Упркос томе једна дуги низ година је само Грчка била припад
ница другог конфесионалног усмерења за разлику од осталих зе
маља. Са уласком Бугарске , Румуније и Кипра битно се мења вер
ска структура. Србија, Украјина и Грузија у такође православне . И
све три показују тежњу да се унији прикључе. Ако би се то десило
православни би постали скоро равноправни са римокатолицима и
протестантима у процентуалном односима. А евентуално прикљу
чење Русије би довело до доминације православних. Албанија та
кође тежи да се у ЕУ укључи. А она је доминантно муслиманска.
Дакле муслиманска Албанија, велике муслиманска заједница у
БИХ, Србији и Бугарској, и бројне муслиманске мањине у земља
ма утемељивачима постављају бројна питања. Једно од најважни
јих је и питање културног идентитета Европе. Демохришћанске и
народне партије желе да се у Уставу ЕУ нагласи да су корени Евро
пе јудео-хришћански. Леве партије то нису прихватиле. Тако да та
одредница није ушла у нацрт Устав Европе. Али питање није још
увек решено и будућност ће бити веома интересантна.
Кључне речи: Европа, глобализација, религија, конфликти, политика, ди
јалог

Miroljub Jevtic
FAITHS’S INFLUENCE AND UNIFICATION
OF OLD CONTINENT
SUMMARY
European countries get involved in the process of globalization
in many different ways. Some of these ways are individual and the ot
hers are collective. The most important aspect of globalization is EU,
European Union. At the moment the vast majority of european countries
are EU members. There are some Balkanic countries among them, such
as Greece, Bulgaria and Romania. Other Balkanic countries also show
serious intention to join the EU and become lawful members. Euro
pean Union was roman catholic-protestant community until Greec e has
join ed it. With the admission of Greec e the religious quintessence has
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changed. So, that one orthodox country with orthodoxy as an official
religion becomes member of EU. This changes religious quintessence
of EU essentially. Apart from that, the labour influx from developing
countries even more complicates religious situation in Europe. There
are various followers of muslim, hindu or buddist religion. Though,
newcomers have remained minority in traditionally roman-catholic and
protestant countries. But this minority, that grow day in day out, essen
tially change christian character of EU. Despite of that Greece was the
only country of different religious orientation for a long time. With the
admission of Bulgaria, Romania and Cyprus the religious structure of
EU has changed essentially. Serbia, Ukraine and Georgia are also ort
hodox countries. And all of them tend to join the EU. If this happened
the orthodox would become almost equal in proportional relations. And
eventially Russian joining of EU would result in orthodox domination
in EU. Albania also tend to join the EU. And Albania is dominantly
muslim country. Therefore, muslim Albania, huge muslim community
in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria and numerous muslim
minorities in founding countries of EU raise many questions. One of the
most important questions is a question of cultural identity of Europe.
Demo-Christian and People’s political parties want to point out in EU
Constitution that Europe has Judeo-Christian roots. Left political parti
es did not accept that. So that this clause has not been included in draft
of European Constitution. But this problem has not been solved yet and
the future will be very interesting.
Keywords: Europe, Religion, Globalization, Conflicts, Politics, Dialog
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ПРОЛЕГОМЕНА:  ТЕЗE О 
СРБИЈИ И СРПСКОЈ СТРАТЕГИЈИ
1. Од краја новембра 1995, Србији је, дејтонским спора
зумом, озваничен статус који су Немачка и Јапан стекле 1945. го
дине. Мадлен Олбрајт је 1998 саопштила да је «Клинтонова ад
министрација прогласила нову врсту ‘ограниченог суверенитета’
за Србију, оправдавајући интервенцију страних сила у унутрашње
послове досад суверене државе». Бушова администрација наста
вља ту политику. А свако ко познаје механизме гломазних гло
балних геополитичких стратегија, попут америчких, добро зна да
ни долазећа америчка администрација неће променити у српску
корист погубне радове на новој геополитичкој архитектури и гео
метрији Југоистока Европе.
2. Геополитичарима и политичарима често измичу у анали
зама критеријуми важних извора државне моћи: број становника,
образовање, природна богатства, економски развој, социјална ко
хезија, политичка стабилност, војна моћ, идеолошка привлачност,
дипломатски савези и техничка достигнућа. Посебно је важно ове
параметре непрестано имати на уму у сваком промишљању срп
ских геополитичких перспектива. И летимичан поглед на Србију
говори нам уверљиво да је земља у историјском ковитлацу већ две
деценије и да и даље не успева да се отргне овом политичком, вој
ном, али и културном, ћорсокаку, и уочљивој ентропији.
3. Обарање Милошевићевог режима 2000. године није доне
ло Србији социјално и политичко смирење и стабилизовање. Бри
ге су, на против, мултипликоване. Њена привреда није оживљена,
већ се у читавој деценији додатно умртвљује, са очитом тенден
цијом да у потпуности постане нова жртва процеса планетарне де
локализације економија и пауперизовања читавог становништва..
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Међународна заједница замазивала је очи Србији понижавајућим
поклонима у виду контејнера за градску хигијену, половним, и по
неким новим аутобусима. Успут је предузимано све да нови алави
министри и влада (толико својствени за светранзицијске прилике)
учине све да оно мало профитабилних фабрика (попут цементара,
фабрика дувана, и наменске индустрије) или распродају, или спре
че да даље производе било шта што може да се извози.
4. Амалгам титоидних стаљиниста, мафије и фингираних де
мократа не смета међународној заједници. По дипломатским при
јемима у Београду годинама врви од људи са скорашњих листа за
брана путовања на Запад. То је понижавајуће шамарање и ругање
грађанима, акт непријатељства према грађанима Србије.
5. Србија је раскомадана у геополитичком, војном, култур
ном, географском и цивилизацијском смислу. Да схвати заувек да
мора да буде Мала Србија. Србија је банкротирала. Њено дугого
дишње срљање у суицидалне потезе нео-стаљинистичког вођства,
било је додатна помоћ за креаторе нове европске безбедносне ар
хитектуре.
6. Велики научник, Др Живадин Јовичић, говорио је “да је
балканска геоп
 озиција изузетна предност Југославије, али претпо
ставља стабилну државу и одважну политику”. Српска политичка
класа већ деценијама није изборила нити стабилну државу, а још
мање одважну политику. Ретко која политичка класа у овом реги
ону има тако катастрофални историјски салдо као српска. Она је
манифестовала деценијска политичка несналажења, стратегијске
неодл учности, недостатак геополитичких визија. Неокомунистич
ка врхушка је за доминантни елемент имала поповање једне ште
точинске секте, партије- ЈУЛ. Географија и политички прагматизам
потпуно су игнорисани, па се тако годинама падало у геостра
тегијски бездан, да би се на крају Срби нашли потпуно страте
гијски и војно опкољени, у вишеструком непријатељском прстену,
без икаквог поузданог савезника, чак ни кандидата за савезника,
на видику.
7. Српски салдо је више него трагичан. На комунистичку
историјску кривицу данас се лагано надграђује неспособност на
зови реформатора нове власти. Наше међусобно трвење се наста
вља, уз индиферентно посматрање међународне заједнице. Србија
воли амбис, ако је судити по томе кога увек пусти да заседне на
власт. У ваздуху Србије осећа се поново онај препознатљив на
говештај нових потреса, можда још жешћих него 2000. Куљајуће
незадовољство народа, уз пословичну индиферентност и емотивну
тупост власти према упозорењима грађана, могли би још једном да
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изроде снажне сукобе. После 5. октобра 2000, јавност је очекивала
да се експресно извучемо из историјског ћорсокака, што је, нарав
но, немогуће, јер је фактор време у међународним односима, као и
у грађењу успешних геостратегијских визија, изузетно важан. Ми
говоримо о тоталној стратегији, коју француски стратег, генерал
Бофр, лоцира „на врху пирамиде стратегија изнад које потом до
лази политика.“ 1)
8. У економски разрованој, социјално ојађеној, културно
дотученој и цивилизацијски запуштеној Србији треба састави
ти сломљене кости и кошчице српског тела и остварити успешну
и физичку и духовну обнову. Политичка класа Србије, а посебно
креатори нове спољне политике, прионули су на посао уз велико
свеопште кашњење Србије за светом.2)
Геостратегијска нова концепција треба да урачуна огромно
кашњење за светом. Свет је у пост-капитализму, у информатичкој
револуцији која и даље цвета и разгранава се у невероватним прав
цима. Свет већ користи не-летална оружја, изменио је филозофију
рата. Свет гради тзв. knowledge society, друштво знања, у коме је
оно доминантна категорија друштва, есенцијални друштвени ре
сурс.
Србија ће се у догледно време, без обзира на обећања, стра
тегијски сматрати фактором нестабилности региона. У транзи
ционој, хаотичној и профитерској атмосфери, морамо озбиљно да
размишљамо о грађењу чврсте геополитичке стратегије.
9. САД су, мада још даљи него Русија, неприкосновени
фактор и балканских геополитичких прекрајања. Нова европска
безбедносна архитектура, то су Американци. Остали су испомоћ,
претежно дисциплиновани извршитељи, евентуално пипалице за
мине, попут Француза 11 јуна 1999, када су испред Американаца
улазили из Македоније на Космет. Ма колико непопуларни били, уз
безброј реалних замерки стратегијском понашању моћне Америке,
може им се, и даље се осећају инепобедивима. Нарочито им Срби
ништа не могу.
На Космету не можемо да замислимо трајни мир док се не
удовољи Американцима, али и Албанцима, који су нас демограф
1) Видети: Andre Beaufre, Introduction à la stratégie, Economica, Paris, 1985.
2) Важна напомена је моје несаглашавање са једним опасним клишеом који се потура јав
ности. Политичари у Србији уверавају нас да је пакао који смо прошли почео доласком
Милошевића. То стање је већ трајало пре њега, у време Стамболића, који је инаугури
сао отровни експеримент Милошевић.  Пакао за Србе и све народе у Србији траје већ
пуних 56 година, од када је једна секта, КПЈ, уз помоћ НКВД, почела да уништава народ
и намеће идеологију страну нашој култури и цивилизацији- стаљинистичку диктатуру.
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ским притисцима тако ефикасно историјски победили. Тај наук
такође мора да се појми до краја, и да се на тој новој горкој исто
ријској пилули гради опамећена и знатно интелигентнија страте
гија будућности српске државе. Истовремено, већ сада треба осми
шљавати стратегију повратка отетих ресурса, дакле око 80% свих
ресурса Србије који се налазе на тлу Космета.
10. Немачка је апсолутни стратегијски приоритет, ма колико
су Срби традиционално склонији Русији, или Француској. Техно
лошки, привредно, стратегијски, Немачка је права српска мама и тата. Највеће користи Србија може да има од искрених веза са
Немцима. Најправеднији историјски партнер Срба, без обзира на
ратне периоде, јесу Немци. А они већ итекако дубоко привредно
сарађују и са Русима, од којих добијају готово половину својих по
треба у гасу, на пример.
Најмоћнија европска држава, најближи амерички партнер
и савезник, Немачка, радо би и искрено сарађивала са озбиљном
српском државом. Кажемо српском, а не југословенском, јер су не
мачки стратези свакако били изненађени што Срби свих ратних го
дина заправо уопште нису радили на оснивању сопствене државе,
већ су подлегли једној опасној стаљинистичкој секти. Сада долази
време да се поправља утисак.3) Нужно је српско усредсређивање
на грађење што чвршћих веза са Немачком, у чију “Јужну капију”
Србија спада и сада, као и пре сто година.
11. Дунав је река Трећег миленијума, економска жила куца
вица Европе која се рађа. Српска деоница од око 577км дунавског
тока захтева стабилну и дисциплиновану, вредну Србију. Ратови на
екс-југословенском простору су ратови за Дунав, а све остало су
периферни сукоби, како би се стигло до Дунава.4)
Београд је средокраћа пута од Северног мора до Црномор
ског басена и Каспијског басена. Све паметно што стратегијски
Србија треба да одигра у годинама пред нама, врти се око Дунава.
Београдска лука биће средиште Европе, у Београду ће се лоцирати
многе светске банке, много тога вртеће се око Београда. И “Бонд
стил” је на Цвијићевој линији искључиво због Дунава и Београда.
Српска шанса је да се из тога извуче максимум, јер се отварају пер
спективе да се Србија извуче из економски некорисне зоне Европе,
у коју је гурнута још у време владавине Ивана Стамболића. Дунав
3) Гутајући, прагматично, чак и чињеницу да су нас и они гађали уранијумским бомба
ма1999.
4) Центар “Југоисток” у дужем временском периоду упорно детерминише српску геостра
тегијску оријентацију на Дунав, а не на Јадран.
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је историјска шанса Србије, између најближих будућих савезница,
Немачке и Турске.
12. Планета се убрзава,5) мењају се из темеља поимање вре
мена, улога људске интелигенције, експлозијa информатичке ере
је несмањена. Ко се у Србији бави појмом «ноосфере»( ноос - са
знање, интелигенција - гр.) која убрзано мења човекову биосферу?
Српска такозвана елита чак у свом појмовном апарату нема гро
ових феномена, нити о њима држава организовано промишља.
Уместо тога, и у овом часу је на сцени, упркос наоко поку
шајима од октобра 2000, супротност решењу. Србија је у канџама
тврдоглаве конзервације и дивљег либерализма. Србија вапије за
методолошком обновом сопствене историје.6) Већ је несношљив
степен догматизовања српске историје, који као огроман тег о
врату виси и даље над главама живућих, а и још нерођених генера
ција. Политичка класа не схвата довољно ни поразну слику о Ср
бији на светској геополитичкој и цивилизацијској мапи.

КОСОВО,  ДОКТРИНА СУКОБА НИСКОГ 
ИНТЕНЗИТЕТА И ДИСЦИПЛИНОВАЊЕ
ТРЕЋЕГ СВЕТА ЕВРОПЕ
Ратом у Заливу 1990 - 91, САД су успеле да за неколико го
дина одложе ремећење стратегијске равнотеже на Блиском Истоку,
очувају изворишта нафте за сопствену експлоатацију, уз штедњу
сопствене нафте. 7)
Водећи амерички стратези су у марту 1992. озваничили исто
ријски стратегијски документ, познат као Defense Planning Guidan
5) Видeти: Paul Virilio: «Треба да се озбиљно запитамо о убрзању историјске реалности.
Не само о Историји, већ и о самом појму њене реалности у доба Брзине, брзине та
ласа електромагнетног спектра, који ће ускоро завладати светом, захваљујући ки
бернетичкој синхронизацији, тај кибер-свет сведен на ништа, или готово ништа, тем
поралном компресијом раздаљина и задржавања (кашњења, одлагања). У ствари, XXI
век мораће да изуме по било коју цену политичку економију брзине, која би била пан
дан овој политичкој економији богатства, плода страственог рада физиократа, попут
Франсоа Кенеа и других. Очување демократије је по тој цени.» In: Stratégie de la décep
tion- Стратегија опсене
6) Како каже угледни историчар у дијаспори: «Свет се данас овако класификује: Америка
је пост-модерно друштво, Европа је транс-модерно,а Србија-пред-модерно.»
7) Кад год чинимо било који потез као држава, знајмо да је велика геополитичка лисица
Збигњев Бжежински, већ одавно дефинисао, амерички јасно, америчке геополитичке
циљеве. А они увек имају утицаја на све друге, па и на Србе. Каже Бжежински: „Три
велика геополитичка императива су овако резимирана: избећи сударе међу вазалима и
држати их у стању зависности која оправдава њихову безбедност; неговати послу
шност заштићених субјеката; спречавати варваре да формирају офанзивне савезе“.
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ce, Водич Планирања Одбране, у коме су поставили спољнополи
тичке приоритете , за чије остварење су спремни и да ратују. Један
од њих је био “спречавање империјализације Русије”, које се са
стоји у неутралисању Русије и њеног утицаја на Блиском Истоку,
у Црноморском басену и на Балкану.
Изгледало је тада да је више него наивна, чак и болесна,
тврдња да су Руси у догледној будућности у стању то да остваре.
Они наредних деценија, једнодушно су сматрали експерти, неће
бити технолошки и економски фактор планете, попут Запада. Њи
хов плафон је, тврдили су, војна технологија и војна моћ.
Потом су Американци кренули у спуштање ка Медитерану,
и, по први пут, се завукли у Балкан.  То је еманација чврсте стра
тегијске намере да остану водећа сила планете, пошто су Руси тада
привремено испали из те трке. Постојала је у то време процена да
ће ЕЕЗ (Дванаесторица) бити претворена у „тврђаву Европу“, ко
ја ће САД и Јапану онемогућити приступ Великом Тржишту. Зато
Американци и крећу ка Балкану, а њихови бродови стижу до Ја
драна. У региону је Југославија, по привредној и политичкој орга
низацији друштва убедљиво најближа европској интеграцији, па је
тиме представљала за Американце потенцијалну тачку дестабили
зовања Европе, ново стратегијско бојно поље у невидљивм сукобу
са Европом на раскршћу миленијума.
Тадашње начелне изјаве да су за целовиту Југославију, биле
су пука дипломатска рутина. То је била индиректна стратегија
великих сила, која подразумева да су велики ратови онемогућени
за догледно време, али да они мали, локални, морају да трају, да
се потхрањују, били политички, или прави. Американцима су биле
потребне тињајуће ватрице на Балкану, а анархични менталитет
Срба олакшавао је стратегијским аналитичарима креирање сцена
рија. Када су у све унели и албански проблем, Срби су изронили у
фактор геополитичког шаха овог дела Европе.
И у 2008, Американци исказују стратегијску заинтересова
ност за наш простор. У новије време, и Руси се полако појављују
на овој стратегијској сцени. 8)
Средином Деведесетих, преко вуковарских ада на Дунаву,
које су Хрвати добили после свог отцепљења од Југославије, док
8) Американце и Русе овде је први „ нањушио“ др Анте Цилига, бивши хрватски комуни
ста и велики националиста, борац за независну Хрватску. По мени један од највећих по
литичких лисица на нашим просторима у ХХ веку, видовито је написао Седамдесетих:
„ У трећем свјетском рату, ако човјечанство буд еимало несрећу да га доживи, Босна
може постати одлучујуће подручје за излаз Руса на Средоземно море, или Американаца
на Дунав, друга Кореја и нешто више“.
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су Срби гледали пут Косова, Американци су испунили пророчан
ство ингениозног Анте Цилиге - по први пут у историји су избили
на Дунав, и ту ће у догледној будућности и остати.
Још од 1990 се ради на довршавању стратегијског учвршћи
вања америчке позиције, војним припремним радовима на «јужном
српском фронту - Косову, трбуху Србије« (М. Радовановић). То је
и део америчке grand strategy. Космет спада у део артикулисања
Водича за планирање одбране (Defense Planning Guidance) и Наци
оналне војне стратегије (National Military Strategy).9)
По Водичу, Американци су по први пут господари стратегиј
ске светске сцене, и диктирају свету на одлучујући начин. А њихо
ва представа света фокусира се на зоне Блиског Истока, Еуразије и
Европе. Такав редослед није промењен ни у 2008. години.
За наш простор овај концепт значи стварање нове безбедно
сне архитектуре и геометрије Југоистока Европе, у којој је Ср
бији намењена мучна позиција економски некорисне зоне Европе.
Стога није било за чуђење вашингтонско глуво и слепо форсирање
војних припрема за Космет, још од 1990. Подршка косовским Ал
банцима била је готово отворена свих ових година.10)
За протеклих пола века, Вашингтон је потрошио на одржа
вање перформанси свог војног естаблишмента близу 20 билиона
долара.11) Америка, захваљујући овим монстер-буџетима и може
да примењује амерички начин војевања (American Way of War). Он
подразумева дуги припремни период нагомилавања снага, технике
и људства, и удар тек када поуздана процена потврђује да после
њиховог удара неће бити значајног одговора непријатеља, обзиром
да је сравњен са земљом. Значајно је да амерички ратни колеџи,
као и елитне школе војног командовања, своју доктрину све више
9) DPG je објављен марта 1992, на 46 страница. Тадашњи подсекретар Пол Волфовиц био
је на челу тима за планирање глобалне стратегије и нове светске безбедносне архитек
туре. Тим је припремио, формулисао, координисао и применио моделе циљева, начина
и средстава за ово промовисање америчких наицоналних интереса. Овога се стратегиј
ски лидершип САД држи и данас.
10) Током Деведесетих, чак су и амерчке ТВ станице, попут CBS-a , „ покривале“ актив
ности шиптарске гериле. Снимали су репортаже пратећи конвоје на коњима, преко ал
банских врлети, на српску територију. Коњи су носили наоружање и годинама је и тако
припреман и снабдеван српски јужни фронт. Вашингтон није био против независности
никада.
11) Џон Д. Стајнбрунер из „ Брукингса“ је средином Деведесетих тим поводом написао: „
Ни једна постојећа војна сила не може да оправда степен спремности који ми настојимо
д аочувамо. Наш званичнио годишњи одбрамбени буџет је пет пута већи од било које
друге земље, и већи од комбиноваих буџета свих већих земаља са којима формално
нисмо у савезништву, и са њима бисмо, разумљиво, могли да дођемо у сукоб. Комби
новани званични буџети одбране Русије, Кине, Ирана, Ирака, Сирије, Либије, Индије и
Северне Кореје, на пример, износе 20% америчког.“
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усмеравају ка Трећем свету, после пада Берлинског зида. Америчка
безбедносна стратегија све више пажње посвећује те области „ које
карактеришу нестабилност, често анархија, немогућност инсти
туционалног владања на западни начин, економско назадовање,
еколошко погоршавање, итд.“
У том одавно најављиваном модификовању стратегије пре
ма Трећем свету, Американци су и видели да ће уместо великих
ратних сукоба, све више долазити до «офанзивних и дефанзивних
мисија » америчке армије.12) Зато су и одређене доминантне гране
будуће америчке армије: снаге за специјалне операције, војна по
лиција, војна обавештајна служба, авијација, артиљерија и вазду
шна одбрана.
Овом концепту сукоба ниског интензитета (Low Intensity
Conflict - LIC), Американци су на многе начине давали практичну,
огледну димензију на екс-југословенском простору у протеклих
готово две деценије. А концепт подразумева и одлучну подршку
чланица Алијансе .
Не треба пренебрегавати да је снага њиховог удара огром
на. Њихови буџети, наоружање, технологија, имају моћ да разоре и
знатно већа подручја но што је традиционално недисциплиновани
овдашњи простор. Исто тако, КФОР ће у 2008. сачувати својих 16.
500 војника (плус 7. 000 у Бондстилу). Те снаге лагано испарава
ју.13)
Сматрам такође да је Русија чак у позицији неке врсте но
воизрањајућег вође Покрета несврстаности док доживљава соп
ствену ренесансу са енергетском кризом.
Србија је на геополитичком плану управо у „сибирској диле
ми усред Балкана“.
А геополитолози имају задатак да озбиљно разматрају стра
тегијске, политичке, дипломатске, па и културне и цивилизацијске
елементе, који чине обавезне делове нове безбедносне аритмети
ке и геометрије архитектуре региона, али и савременог света.
Тек уз бројне параметре, уз мултидисциплинарни приступ,
уз истраживања системско - друштвених елемената, можемо да
назремо вероватну будућност, да конструишемо геополитичке сце
12) Офанзивне мисије су: хуманитарна и еколошка помоћ и интервенције, удари раид ка
жњавања непријатеља, или зарад јачања међународних акција, као и традиционалне
специјалне операције. Оне подразумевају и конторлу имиграције, антитероризам, за
штиту снага за време еколошких и хуманитарних мисија, као и стратегијску одбрану
пртив оружја масовног уништавања.
13) Тако сматрају и француски војни аутори. Видети: Оlivier Kempf, «Chronique de l’OTAN
( nov. 2006 - août 2007,» Défense Nationale, novembre 2007.
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нарије за регион Југоисточне Европе. Геополитичка анализа мора
да у свом апарату оперише и појмовима спознавања и динамич
них сценарија будућности, чак до 2030 - 50 године. На нашем про
стору је поред тога реч и о геополитици глобалних играча (Global
Players).14)

АМЕРИКА,  ПЛАНЕТАРНА ГЕ
ОПОЛИТИЧКА «КРОЈАЧНИЦА»
У завршници преговора о Космету јасно је да је и даље пре
судни фактор (prime mover) Америка, а да су Европа и Русија тек
играчи (players) у тој геополитичкој игри. Емоције спречавају
многе аналитичаре(међу којима већина не поседује довољна зна
ња из геополитике) да у својим промишљањима будућности нашег
региона спозају димензије моћи (и силе) САД. Зато је нужно да
прецизно дијагностикујемо позицију, моћ и перспективе америч
ког друштва, ако уопште желимо да се приближимо будућој нашој
дугорочној стратегији према САД.
Многи у свету још увек не уочавају трансформацију САД
као хипер - силе, и пост-модерно друштво, у истинску „земљу свет“. Уз све критике које стижу на адресу водеће земље света,
САД и даље чврсто држе монопол технологије и доминације над
финансијама планете. Оне су њен неприкосновени технолошки
мотор. Технолошки јаз Америка увећава чак и према развијеним
земљама - савезницама. У војна истраживања САД улажу 10 пута
више него остали, а годишњи војни буџет никако им не спада ис
под 600 милијарди долара. Захваљујући „нео - консима“ (neo con
servatives), Бушовим интелектуалним менторима, Америка „гура“
и даље унилатерализам.
У војном смислу САД данас немају инфраструктуру да могу
да делају као империја, јер су и оне укинуле војну обавезу, па им је
тешко да изводе win – win (две симултане) операције попут оне у
Ираку). НАТО је за САД тек реторика. Иначе, стручњаци предви
ђају да ће се градити нова верзија НАТО, концентрисана на анти
терористичку борбу и на јаку шпијунажу која би успешно преду
пређивала тероризам.
14) Global Players су првенствено велике силе, САД и Русија, као и велике државе са
бројним становништвом, попут Кине, Индије, Бразила, Индонезије, итд. Зависно од
економског потенцијала ( посебно војног), спадају ту делимично и Јапан, Немачка, или
ЕУ. Ту су и транс-националне корпорације са економским потенцијалом обрта преко
100 милијарди евра или долара, које имају више од 100 000 запослених, или производне
капацитете у више од 100 земаља. Њихова „геополитика“ јесте начин делања широм
планете.
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САД и Европа се непрестано удаљавају и јаз међу њима се
повећава. Ипак, спрам новог моћног планетарног клуба, „Г - 20“,
у коме главну улогу играју Кина, Индија, Бразил и Јужна Африка,
Америка и Европа остају део истог фронта, па ће и њихове страте
гије умногоме морати да остану идентичне и да примењују и даље
атлантску солидарност. Европу на то обавезује усвојени модел ка
питализма из Америке, о чему сведочи и нераскидива веза Комиси
је у Бриселу и америчке Федералне трговинске комисије, тела која
диктирају привредама већине планете.
Но, кроз само коју годину, овај капитализам доживеће уда
ре какве није нико од експерата могао ни да замисли донедавно.
Биће то капитализам који стиже из сиромашног дела света, са соп
ственом филозофијом експанзије кинеско - индијско-индонезијско
- бразилскo, можда и јапанског типа капитала.15)
САД су у међувремену и даље несумњиво огледало читавог
човечанства, његова научно - технолошка авангарда, али често и
његов злочести одраз. Опет, мноштво је доказа о авангардности
Америке, нарочито на плану образовања, истраживања, врхунских
технологија. Амерички универзитети већ деценијама образују ли
дере планете, како на друштвеном, тако и на научном и војном
плану. САД имају невероватну мрежу од преко 1.640 Универзитета
(sic!), са преко 600 000 страних студената (а половина су Азијци).
На листи 10 водећих универзитета планете, осим енглеских Окс
форда и Кембриџа, 8 су амерички чланови чувене „Ајви лиг“ уни
верзитетске групације најјачих (Харвард, Беркли, Принстон, Јејл,
итд.) Сасвим је јасно да у САД данас обитава планетарна моћ
знања. Тамо се такође непрестано формирају кадрови за свет
ске послове, који представљају планетарну хипер-класу, спремну
да обавља задатке моћне хипер - силе у било којој земљи света.
Покушајмо да сажмемо и слику која помаже да се одговори где су
све Американци на балканском простору данас? Та Америка која
се наоружава све убрзаније, а истом брзином разоружава све зе
мље којима то може да наметне. Војни буџет за 2009 им је преко
650 милијарди долара, што значи да ће премашити сигурно и 700
милијарди, због увек неочекиваних нових трошкова.16) У Хрватској
су Американци заузели све важне позиције по читавом Јадрану, а
избили су 1996 и на Дунав код Вуковара. У Босни и Херцеговини
15) Стручњаци тврде како је Кина данас још увек „америчко - европска радионица за про
сте и мање компликоване индустријске радове, али муњевитом брзином ће домашити и
позицију истинског ривала.“
16) Додајмо и да од 2005, тотал војних трошкова на годишњем нивоу планете је прешао 1.
000 милијарди долара, а 2006, 1. 204 милијарди долара.
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контролишу све, од подземног аеродрома Бихаћ, преко Купреса,
до Мајевице.17) У Македонији држе и Криволак, најважнији важни
војни тренажни полигон посткомунистичке Југоисточне Европе. У
Црној Гори су засад највише обавештајно присутни, са тенденцијом
да трио Ђукановић-Вујановић-Маровић, са ентузијазмом сличним
другим екс-комунистичким младим лидерима пропале Југослави
је, горљиво ставе своје територије, пре свега Боку Которску, на
услугу Вашингтону. У Бугарској су се већ уселили у значајне војне
базе, У Румунији су заузели све што им је требало, па контролишу
и Дунав и Црно море. У Мађарској су такође у позицији потпуног
геостратегијског господара нашег северног суседа. У Албанији су
са симпатијама годинама посматрали како Бен Ладен обучава сво
је божје ратнике „Ал Каиде“, у јединој европској земљи члани
ци Исламске конференције. У Албанији САД држе под контролом
сваку важну коту ових врлети и полицајише, заједно са Енглезима,
На Космету држе базу „Бондстил“. Истовремено рачунају, заједно
са војницима из Албаније, дугорочно, на значајан број помоћних
бораца у планираним локалним сукобима ниског интензитета Бал
кана и Југоисточне Европе.18)
И, да подсетимо: и 1999, када је на Србе и све друге гра
ђане Србије нештедимице бацан осиромашени уранијум, слично
оранж-агенсу који је бацан на Вијетнамце Шездесетих година, на
ша земља је била потпуно опкољена суседима које нисмо могли да
убројимо ни у нетралне, а камо ли у добре комшије. Преко свих
граница, без изузетка, слободно су долетали авиони НАТО - пакта
да изручују уранијумске товаре( и ко зна још каква хемијска до
стигнућа недозвољених, а од Американаца увек радо коришћених
недозвољених оружја).19) Два и по месеца бацали су преко 30 000
тона експлозива из авиона и са бродова, претежно поменуте урани
јумске бомбе. А на Космету су готово 100% гађали овим недозво
љеним оружјем. (Притом не гађају Милошевића и његову екипу,
17) Супруга генсека НАТО пакта почетком рата у Бих, Немца Вернера, била је почасни гост
на паради генерала Дудаковића у Бихаћу 1995, поводом годишњице Хомеинија, на којој
су доминирали муџахедини из муслиманских земаља. Недељник „Шпигел“ је забеле
жио њено одушевљење виђеним: «Да је мој Вернер жив, био би срећан што се његов
еидеје остварују“.
18) Иако екс-Југославија није била сателит СССР - а, ипак се у стратегијским проиграва
њима у САД и на Западу генерално, Србија убацује у ту корпу обавезно. Пример су
инсцениране анти герилске градске борбе увежбаване у бази Лежен (Lejeune) у САД.
Натписи у фнгираном побуњеном граду нису на арапском, већ на ћирилици. Баш као и
што су амерички пилоти над Босном, још 1994, Србе означавали као непријатеље.
19) Нема шале са савременим геополитичким лудацима. Када вама вођа немачких Зелених,
Јошка Фишер, запрети, почетком 1999, бомбардовањем бомбардерима Б-52, па се то по
том и оствари, а зна се да ти авиони носе Depleted Uranium бомбе, онда је то озбиљно
стање.
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већ незаштићен народ без склоништа, док је Милошевић тек бледи
изговор за извршење ових армагедонских потеза намењених Ср
бима.)
Аутор у прочеље ове анализе ставља и необориву, зацемен
тирану геостратегијску чињеницу овог простора - базу Бондстил,
посађену у метар тачно на тзв. стратегијској Цвијићевој линији.
И 1999, а нарочито сада, Србија се налази у вишеструком
стратегијском непријатељском прстену. Позиција нам је гора од
израелске, јер Израелци имају своју Америку, па издржавају изме
ђу 250 милиона Арапа. А Србија нема своје Русе!

БОНДСТИЛ НА „ЦВИЈИЋЕВОЈ ЛИНИЈИ“: 
НОВА БАЗА ЗА „ОЧУВАЊЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ“, НАФТЕ И ГАСА
Не могу САД да свуда другде са Ираном буду у крајње затег
нутим односима, а да на Југоистоку Европе, током читавог рата у
екс-Југославији, толеришу иранско мешање, допремање оружја за
муслимане и исламизацију хришћанског простора. Најциничије је
то што је за америчку доктрину негде исламизам љути непријатељ,
а другде перверзни савезник.
Глобална америчка стратегија, геополитика «lonely superpo
wer» мора да се промени, готово из корена. Америка и Запад треба
да суспрегну своју вољу „наметања демократије“ западног типа,
без поштовања локалних култура и традиција, и игнорисањем
Универзалне декларације УНЕСЦО-а о културној разноликости.
То је коперникански обрт америчке политике, раван промени
њиховог односа према Протоколу из Кјота. Без тога, ма како уто
пијски звучало Вашингтону, резултата неће бити и свет ће задуго
остати поприште бројних крвавих сукоба и хаоса.
У мају 1997. године, у београдском дневнику ”Блиц” сам као
ексклузивну вест објавио документе који показују намере НАТО-а
да се инсталира на простору бивше Југославије (пре свега у Хр
ватској и БиХ), барем до 2003. године. Потврду ове тенденције и
стратегијских планова НАТО-а, аутор чланка добио је и лично, јула
1999, боравком на Космету.
У близини главне комуникације на Космету, између Урошев
ца и Качаника, НАТО (читај САД)је изводио припремне радове
за градњу великог аеродрома. Реч је о војном аеродрому кадром да
прима и најтеже војне транспортере, који ће растеретити аеродром
Слатину код Приштине, тиме што ће војни део аеродрома бити
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премештен на нову локацију. Обим припремних радова који су та
да били у току јасно је сугерисао да је заиста реч о аеродрому који
ће задовољити захтевне планове НАТО-а.
Чињеница да је НАТО изненађујуће брзо кренуо у градњу
војних капацитета, а да још није био успео да стабилизује стање у
окупираној српској провинцији, најречитије је говорила о војностратегијским плановима најмоћнијег војног савеза планете.
Градњом аеродрома на такозваној Цвијићевој линији (Вало
на–Скопље–Косово–Србија до Дунава), Глобални пајкан (Global
Cop), САД, незадрживо се приближавао свом стратегијском циљу
за овај део света. Нова европска безбедносна архитектура требало
је и Србе да дисциплинује до мере безопасности по комуникациј
ске, привредне и ине правце који пролазе бившим југо-простором,
пре свега Дунавом.
Аеродром код Качаника, и друга војна инфраструктура на
Космету, осигуравали су успешно окончање “стабилизовања реги
она”. Овај циљ је озбиљним стратегијским аналитичарима био са
свим јасан још 1994. године, када је НАТО почео да користи Криво
лак, бившу базу ЈНА у Македонији, једну од најзначајнијих војних
тачака у овом делу Европе. Наш државни и војни Врх очито нису
умели да се прилагоде новој стратегијској ситуацији у овом делу
Европе, нити да предупреде или амортизују бројне неугодне и опа
сне ударе на нашу државу, а нарочито да избегну рат са НАТО-ом.
Западна алијанса је својим уласком на Космет, овладала још
једном изузетно важном стратегијском тачком – правцем Бујано
вац– бугарска граница. Реч је о простору од педесетак километара,
који се, по речима Мишела Рукса, француског географа, “у случају
пресецања, не може бранити.” Тако је српска стратегијска пози
ција опасно даље погоршана.
Такозвани “војно-технички Споразум” у Куманову, у јуну
1999, био је симболични понижавајући крај граница које су Срби
изборили од времена Кумановске битке. Крај ХХ века је стигао
са неумитним рекомпоновањем српских граница, чијих дугорочних
болних историјских последица српска политичка класа, по свему
судећи, није била свесна.
Цвијићева линија је логично интересовање НАТО-а и удар к
по њој је био најефикаснији притисак на геостратегијску и војну
позицију Срба. Западна алијанса је тиме наставила свој посао у
региону - “завршне радове” на новој европској безбедносној архи
тектури. 20) Америчка база „Бондстил“ је почела да се гради још
20) Блиц, 15. јули 1999.
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у јуну 1999. Бондстил омогућује сада ваздушну моћ Америци у
оквиру лаке ударне дистанце( within easy striking distance) до наф
том богатог Блиског истока и Каспијског мора, као и до Русије. Од
Вијетнамског рата ово је највећа изграђена америчка база, са око
7. 000 војника. Градила ју је највећа компанија за градњу америч
кој војсци, Hallyburton’s KBR. Њен генерални директор био је тада
Дик Чејни. Занимљив детаљ је писање. дневника Washington Post,
пише пре бомбардовања Југославије 1999: «Са растућом крхко
шћу Блиског истока, нама ће требати базе и права на прелетање
на Балкану, да бисмо заштитилиу нафту Каспијског мора.»
Руски аналитичар Дмитриј Воскобојников уосталом и сма
тра да је нафтовод кључни разлог отимања Косова. Ту је предвиђен
трансбалкански нафтовод, познат и као АМБО (Албанско- маке
донско- бугарска нафтна корпорација.). Воскобојников указује на
занимљив детаљ тим поводом: АМБО је регистрован у- САД. 22)
Његова функција је пренос нафте (од 2011. године) из Капсијског
мора, преко луке Бургас у Бугарској, до албанске луке Влера, и ко
начлно бродовима до Источне обале САД. Тај пројекат је започет
још 1996. године, у режији енглеске ћерке компаније Halliburton
(Чејни), Brown and Root Energy Services. Пројекције су тада говори
ле да нафтовод има годишњи промет од 600 милиона долара.
Бондстил је први у ланцу база грађених током ове декаде.
Американци су изградили и базе у Мађарској, Бугарској (једна од
најзначајнијих), у Босни, Албанији и Македонији. Земља на којој
је изграђена база је међутим и даље легално власништво Србије.
И налази се у метар тачно смештена на стратегијској Цвијићевоју
линији.23)
Западна Алијанса је окупирањем Космета, Трбуха Срби
је, како то каже професор М. Радовановић, и физички овладала
српском стратегијском жилом куцавицом, на незадрживом путу ка
Београду- линијом Бујановац- Бугарска граница, простора од око
50км ваздушне линије.24)
21)

21) Вероватно први текст у Еврoпи на ову тему објавио је овај аутор, јула 1999, у београд
ском „Блицу“. Текст је објављен тек на 7. страни, преполовљен. Ретко ко је у Србији
схватао важност овог подухвата у то време.
22) Један од акционара је адвокатска канцеларија «White and Case», у којој је спецоијални
саветник Бил Клинтон.
23) Цвијићева линија : Линија Валона- Скопје- Космет- Србија- Дунав. Ова стратегијска ли
нија доживљава ренесансу свог значаја после читавог века неоправданог стратегијског
запећка.
24) Пред рат у Југославији, 1991. године, француски географ Мишел Рукс, иначе велики
пријатељ шиптарског народа, рекао ми је: « У случају напада, овај простор се не може
бранити «.
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БАЛКАН  И ВЕЛИКИ  

„На Балкану се производи више историје но што може да
се потроши“, рекао је давно лукави, а међу Србима упамћен као
подмукли, Винстон Черчил.
Са крајем „гвоздене завесе“ и дислокације Југославије, до
шло је до тога да се Запад ангажује овде «да би бајањем отклонио»,
како каже један писац, «фантоме Балкана». Запад је протеклих го
дина интервенисао и у БиХ, на Косову, у Македонији, па поново на
Косову 2008.
Вашингтон је изгурао до краја (прве четвртине ове геополи
тичке «игранке») крњу независност Косова. Москва подржава Бео
град против de jure независности Косова. Путин користи, наравно,
енергетску полугу за развој руског утицаја на Балкану.25) Москва је
дискретно, али чврсто иза Придњестровља, отцепљеног од Мол
давије, где од 1992 држи 2.500 војника. За Москву је то питање
националне безбедности, јер одатле, ако не контролише ову тачку,
Русија излаже свој југозападни бок. То је тачка за пројектовање
руске силе на Балкан и Црно Море (а Американци су одавно у Ки
шињеву).26)
Очито је да ЕУ и НАТО имају интерес да одржавају једин
ство чланства, како би убедили Русију да она не би смела да одр
жава конфликтна жаришта у Југоисточној Европи. Паралелно, то
претпоставља да питање незналачког географског неологизма
«Западни Балкан »27) и турско питање треба да буду јасно одвојена.
Косово има више него сиромашан степен конзистентности
правне државе. Велика Албанија је на прагу, једини дугорочни,
25) Пример је пројекат нафтовода Бургас-Александропулис, као и Путиново присуство на
енергетском самиту у Загребу, 6. јуна 2007.
26) Придњестровље има мање од 5. 000 км2, тј. 11% Молдавије. Са 800 000 становника(
што је 17 одсто молдавског). Игор Смирнов преузима власт пре распада СССР-а и фор
мира „Републику Дњестр“ 1990. Помаже му генерал Лебед, шеф 14. руске арmије, како
би се супротставио Кишињеву. Режим у Тирастополу, престоници, од 1992, у прекиду
ватре, је „de facto Држава“.
27) Приклањање појму Западни Балкан, је прихватање геополитичке кованице «фришког»
датума, рођене у бриселско- вашингтонским think tank екипама, а потом пуштена
у политички погон, првенствено преко лидера ЕУ, попут Солане. Треба се зато у
међународној комуникацији држати појма Југоисточна Европа, јер пристајање на
«Западни Балкан» је научно нетачно, у истом фронту претходних термина којима је
вођена лингвистичка герила против Србије. Тако појам Бошњак у редукованом значењу
обухвата само Муслимане, ретко Хрвате, и никад Србе. Појам Косовар значи искључиво
Албанци, никако и Срби. У Хагу су измислили за преводилачке потребе ненаучни
термин БХС- језика: бошњачко-хрватско-српски (sic!). А гео-неологизам Западни
Балкан Хрвати презиру, јер себе и не виде на Балкану.
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озбиљни, искрени програм раније прокламованих и других „Ве
ликих“ држава на Балкану. Косовско признање је поклон Америке
младој нацији, савезници Вашингтона.
Србија је ослона тачка једне „балканске политике“ целине. И
на Балкану користи Москва као оруђе утицаја енергију, „геополи
тику цеви“. То је подршка активној стратегији утицаја у централ
ној Европи. Логично је из свега питање: не крије ли се иза овога
ипак неки крупнији договор Русије и Америке, о подели интереса,
преко нафте и гаса? У Србији и на Балкану, енергетски улози има
ју стратегијску димензију и геополитички домашај. Русија жели
да постане атрактивни партнер за земље региона и њена « велика
стратегија« прети јединству Европе и њеној енергетској безбедно
сти, тврде у Бриселу. Као последица, будућа европска енергетска
политика не може да се ограничи на борбу против загревања пла
нете. а питање слободног приступа ресурсима је суштинско.
Балкан је поново, на почетку новог миленијума, геополитич
ки чвор Европе. Срби, пре свега, јер на леђима своје мале земље
осећају и америчке и руске интересе. Сједињене државе су и да
ље главна планетарна економско- политичка сила, иако нагрижена
својом погрешном спољнополитичком доктрином, пуна елемената
неоколонијалистичког.
С друге стране, Русија доживљава невероватан економски
и политички узмах, и извесно је да се она враћа међу одлучујуће
факторе светске безбедности.
Србија се налази између ова два џина, на својој добропозна
тој историјској позицији раскрснице, једног пута ка различитим
стратегијским директрисама. За прелазак преко српске територије
(укључујући и Косово) предвиђено је да прођу гасоводи и нафто
води. Од резултата ових великих радова која се налази у завршни
ци, зависиће и нова безбедносна архитектура и геометрија Југои
сточне Европе.
Српска политичка класа налази се у том простору и времену
без јасне стратегије, без визија будућности за свој народ и земљу,
распета између два табора, про-западног и про-руског.
И неспособна да пронађе опцију која би јој омогућила успе
шну сарадњу и са Европом и Америком, и са Русијом, што је једи
ни безбедни пут ка будућности.
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ЈОШ ЈЕДНА АЛБАНСКА ДРЖАВА
НА ЈУГОИСТОКУ ЕВРОПЕ

«Осећам да сам се вратила кући. Ово је најзад наше», оза
рено је изговорила млада докторка из Тиране, док смо улазили у
Приштину, јула 1999, аутомобилом француске телевизије. Један
члан екипе, њен момак, јој је презриво одвратио: «Шта ваше, да
није било наше војске, никада то не би било ваше!» У овом дија
логу смештена је читава геополитичка драма региона и све исти
не протеклих година. Албанка из Албаније изразила је обичним
и искреним речима стогодишњи геополитички циљ једног народа
који живи у две земље.
Да кажем одмах, болно, али потпуно свесно - Космет је пре
дат Албанцима и то је иреверзибилан процес - барем у наредних
10-20 година. Осим ако у међувремену не избије нови сукоб између
два (а вероватно и више) локална народа.
Последњи историјски српски моментум исцурео је узалуд
но почетком Деведесетих протеклог столећа, када је Милошевић
имао изванредну и прилично лаку прилику да се територија Ко
смета подели и разреше стогодишње геостратегијске главобоље
српске државе на овом свом делу. Солуција је била позната још
из времена покушаја Добрице Ћосића Седамдесетих. Моје виђење
решења било је неповољније за Србе од својевремено Ћосићевог,
али из перспективе српске очајне позиције 2008, знатно корисније.
Око 70% територије Јужне српске покрајине требало је жртвова
ти по блискоисточном принципу територије за мир. Србија није
имала довољно видовиту политичку елиту (али ни народ у кванти
тативном смислу) и остаје на крају без ичега.
Живимо у балканском региону у коме се, како то крсте стра
тегијски think tank тимови у Америци, такође рађа ново стратегиј
ско окружење (the new strategic environment).У питању је кројење
нове безбедносне архитектуре и геометрије Балкана, започето још
ратовима у бившој Југославији, а настављено на Космету. Срби
ја, Македонија, Бугарска, Румунија, Република Српска (а почетком
Деведесетих још и Словачка, која се искобељала из ових клешта),
сврстане су у део нашег континента коју сам одавно назвао економ
ски некорисном зоном Европе. Ту смо у овим годинама транзиције
шутнути у непријатну «стратегијску кашу». Њу одликују социјал
на безперспективност, економски пакао, културни очај, речју - ци
вилизацијскои потпалубље Европе. Наше наведене земље су у нај
несношљивијем, најпрљавијем и најрискантијем делу континента,
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без реалних изгледа за скори излазак из њега. Think tank тимови
преко Атлантика (сви до једног наклоњени «коначном решењу ал
банског проблема» - давању независности другој албанској држави
на Балкану), наше проблеме еуфемистички карактеришу. Кажу да
наш регион одликује нестабилност због структурних проблема,
узбуркане мањине, канцер корупције, све већи криминалитет дру
штва. Додао бих уз то и кашњење наших економија за 20-30 го
дина у односу на Европу и Америку. То су друштва у којима млади
имају само један циљ - домоћи се визе и потом и пасоша неке од
земаља ЕУ, или САД.
У Европи Двадесет седморице говори се о «Европи са две бр
зине», чак и тамо има разлика у ритму напредовања и економског
благостања. Ми смо овде у четвртој Европи, којој је још натова
рен и проблем Космета и албанских ревандикација у Македонији,
као део јединственог циља Албанаца са обеју страна ПроклетијаВелике Албаније.
Једна од најутицајнијих (и најопаснијих по суверенитет зе
маља) НВО, Међународна кризна група, веома тачно је у свом изве
штају из 2000. године дијагностиковала те албанске циљеве.
«Косовски Албанци немају ни најмање интерес у ‘суштин
ској аутономији’ као крајњој тачки њиховог односа са Србијом.
Они су у убеђењу да међународна заједница има обавезу - неки твр
де како верују да им је то било обећано - да трансформише оно
што они сматрају de facto независношћу коју сада уживају од Ср
бије, у де јуре независност кроз неколико година. Ако би косовски
Албанци закључили да је ово немогуће, њихово понашање према
међународној мисији на Косову суштински би се изменило».28)
Ранд корпорација у једној студији реализованој са грчком
фондацијом Кокалис, закључује чак: «Аутономија се не показује
као трајно решење косовског проблема. Само-опредељење је мо
гуће у складу са теритоирјалним интегритетом суседа». Полако
навикавају регион и пре свега Србе (а потом и Македонце, у касни
јој фази) на могућност стварања «палестинског проблема у Евро
пи», не буде ли се Албанцима дала пуна независност. 29)
28) Зато је Финац Ахтисари, годинама шеф Међународне кризне групе, и добио Нобелову
награду 2008. Успешно је водио Албанце са Косова у независност, од1999.
29) Кад год чинимо било који потез као држава, знајмо да је велика геополитичка лисица
Збигњев Бжежински, већ одавно дефинисао, амерички јасно, америчке геополитичке
циљеве. А они увек имају утицаја на све друге, па и на Србе. Каже Бжежински: „Три
велика геополитичка императива су овако резимирана: избећи сударе међу вазалима и
држати их у стању зависности која оправдава њихову безбедност; неговати послушност
заштићених субјеката; спречавати варваре да формирају офанзивне савезе“.
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Потпуно игноришу, универзитетски кадрови и стручњаци
који морају да поседују историјско познавање Балкана, Космета,
Србије, Македоније, геополиитчки нонсенс о другој албанској др
жави. Балкан остаје резервоар будућих експлозија и Сједињене
државе ће бити највећи кривац. Можда они то и чине ради одржа
вања перманентне кризе и тињајућих сукоба ?
Многи од аналитичара (чак и грчки) убеђени су у «позитив
ну и конструктивну улогу албанске државе и Тиране протеклих
година». Хтели би да нас убеде у прилично детињасту тезу како
Тирана не жели Велику Албанију. А очигледно је у питању исти
народ, са истом историјском тежњом и потребом за територијално
ширење. Кажу амерички и други геостратези како су у Тирани од
били идеју «Велике Албаније». 30) Иначе је та «врло конструктивна
миротворна Тирана која се одрекла Велике Албаније» сместа по
ризнала Тачијеву привремену владу после Рамбујеа 1998. године.31)
Американци су се из неких својих разлога одлучили да стра
тегијски типују првенствено на Албанце из Тиране и Македоније,
као и на оне са Космета. Зато дискретно охрабрују и паралелни ал
бански универзитет и школство у Македонији за већ готово 35 од
сто Албанаца. Никад не треба сметнути с ума оно што се догодило
на Космету и у Македонији. Од после Другог светског рата, демо
графија је била отворено у служби политике. Тако су отвореном
политичком демографијом више него удвостручили популацију,
која је есенцијални елемент њихове експанзионистичке политике
у региону. Таквог преседана нема другде у свету, ма како албански
интелектуалци нападали и тумачили овај феномен. 32)

30) Вероватно су због тога на хиљаде тона оружја и муниције годинама ушприцавани преко
Проклетија у српску покрајину и Македонију. То је снимала још 1993. као документа
рац и једна америчка екипа CBS телевизије, јер је за њих био врло романтичан пут на
мазгама натовареним кинеским «калашњиковима» на путу за Македонију и Космет.
31) Нагласићу и доказане анализе и тврдње једног од највећих светских стручњака за ан
ти-трероризам и борбу против исламизма, Јосефа Боданског. Човек који ради за репу
бликанце у Конгресу показао је у коликој мери су Ал-Qаида и Усама бен Ладен, као и
Иранци, били дубоко присутни у Албанији свих година рата у Босни и потом на Ко
смету. Албанска држава, чланица Исламске лиге, удомила је најстрашније непријатеље
хришћанства да покушају да прошире сферу борбеног ислама усред Европе. То су по
могли својим не-реаговањем и Американци, и Европа. Логично је што сада дрхте по
свим својим градовима.
32) Аутору је ову тезу у два наврата потврдио и један од највећих светских географа и гео
политичара, Ив Лакост.
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ПОЧЕТАК РЕСУРСНИХ РАТОВА И 
ПОДЕЛА РЕСУРСА НА КОСМЕТУ
Наша епоха управо ствара нове мапе међународне безбед
ности, засноване на демографским, економским и еколошким
факторима . Улазимо у доба оружаних међудржавних сукоба због
виталних ресурса као што су вода, шуме, плодне оранице, енерген
ти. Многи стручњаци за геополитику помињу предстојеће сукобе,
због блискоисточне нафте, или гаса и нафте “глобалног Балкана”
у Азији, али и због хране. У “ресурсне ратове” срља човечанство
због алавости најбогатијих.
Европа је све забринутија за обезбеђивање гаса и нафте за
своје индустрије, јер је најближи извор у Русији, која не припада
ЕУ. О тој забринутости недавно пише и Џејми Шеа: „Енергетска
безбедност је тема од стратегијске важности. Она има четири
димензије које се разликују, иако су повезане: зависност од уво
за нафте и природног гаса; рањивост енергетских инфраструк
тура; климатске промене; будућност нуклеарне енергије.. Најпре
треба бити свестан узбурканости тржишта енергије изазване
претераном потражњом над понудом... Америчко министарство
за енергију предвиђа повећање светске потрошње нафте које ће
прећи са 80 милиона барела дневно у 2003, на 118 у 2030. години.
Последице ове еволуције на цене су неизвесне. (2006 International
Energy Outlook) . Велика промена се десила у производњи и држа
њу резерви нафте, прелазећи са међународних нафтних асоција
ција на националне нафтне корпорације. Почетком ‘70, прве су
контролисале 80% резерви и производње, а друге су се задовоља
вале са 20% остатка. Данас је расподела готово обрнута. 75%
нафтних резерви налазе се у регионима који су сада затворени за
међународна инвестирања! Из тога произилази да уместо тран
спарентних тржишта која су уређена трговинским разлозима,
прешло се на споразуме државе са државом који имплицирају по
литичке концесије и интересе без везе са тржиштем.
За разлику од нафте, која може да се размењује светски, тр
говина гасом је најчешће регионална, пошто зависи углавном од
регионалних мрежа гасовода. (Паралелно, природни течни гас је
индустрија у порасту, која ће изазвати појаву све више „супер-ме
танаца“, бродова за течни гас који шпартају отвореним морем које
постаје нова круцијална зона енергетске безбедности. Европа већ
огромно зависи од руског природног гаса: предвиђа се да њен увоз,
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актуелно у висини од 40%, порасте на 60% током 15 наредних го
дина.(Централна и Источна Европа зависе 80% од руског гаса.)
Процењује се да ће и Северна Америка једнако постати ја
сни увозник природног гаса у блиској будућности. Ми ћемо се суо
чити са тржиштима енергије која су мање отворена и транспа
рентна. Енергетска безбедност постајаће све више важна у новој
геополитици која се указује на обзорју света.“ 33)
Што се нашег терена тиче, Војводину и Космет морамо да
посматрамо и из угла ресурсних ратова. За већину из политичке
елите, то је terra incognita, јер им недостају знања (и интересова
ња) за геоп
 олитичко поимање Србије и њених виталних дугороч
них интереса.
Оголимо проблеме у потпуности. Војводина је житница чи
ја ће вредност расти наредних деценија на светском тржишту све
траженије хране. Она је већ одавно планирана мета, која треба да
се потпуно истргне из контроле државе Србије, а потом добије ди
риговану будућност. Треба да производи знатно више хране него
сада. О томе ће одлучивати други, они за које ће се храна произ
водити.
Космет, загађен и «обогаћен» осиромашеним уранијумом,
има угља за 17 векова и нешто руда по Трепчи. Угаљ је прима
мљив и јефтино окупирани извор енергије. Космет зато мора да
буде отет Србији.
Најболније питање Србије - Космет, јесте најозбиљнији и
најопаснији проблем Југоистока Европе, и ова стогодишња геопо
литичка мука нужно треба да се посматра «кроз својеврсну логи
ку и замајац који се котрља од југословенске заблуде после Првог
светског рата, до данас,» (проф. др. Милован Радовановић)
Да ли ће Србија на крјау капитулирати пред плановима да је
редукују на систем еуро-региона формално обједињених у држав
но-политичку целину, уз коначни резултат - географско редукова
ње Србије на њену пред-кумановску површину ?
Познаваоци ових радова одавно виде да ће Срби, данас већ
демографски најстарији народ у Европи, постати један од кон
ститутивних народа у својој матичној земљи.
Како је написао проф. Радовановић недавно, «прошла су у
неповрат времена и Велике и Мале Антанте, и Централних си
ла, и скупог руског покровитељства, и ратних савезништава, када
33) Портпарол НАТО за време бомбардовања Србије 1999, узнапредовао је у међувремену,
захваљујући гомили лажи и недопустивих манипулација међународним јавним мњењем.
НАТО га је наградио функцијом директора политичког планирања у Међународном
секретаријату Алијансе у Бриселу. Видети: Jamie Shea, La sécurité énergetique; une nouvelle mission pour l’OTAN ? Défense nationale et sécurité collective, novembre 2007.
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се Србија дичила славом силе победнице, плаћеног, додуше, једном
четвртином своје виталне снаге и генетског потенцијала. Нека
дашња Двојна монархија, уз моћну немачку залеђину, сливену са
галским регионом у стожер европске интеграције, одлучиваће о
политичкој судбини српског народа на неком конгресу - Берлин
ском, Бечком, Париском - свеједно, уз увек дејствујући британски
цинизам и растући амерички нео-империјализам, чија је НАТО
Алијанса буквално пломбирала Србију, а и читав Балкан.»34)
Албанци су доласком КФОР-а, јуна 1999, почели да врше
снажне и систематичне операције притисака на српски и друге на
роде на Космету, са циљем дефинитивног учвршћивања компакт
не албанске нације. Резултат су бројне срушене православне цр
кве и манастири, многи од непроцењиве уметничке вредности као
баштина човечанства. Попаљена су села, побијени и протерани
људи. То су срамни резултати УН-а, који међународну заједницу
заувек оптерећују за бројне форме атака на основна људска права
хришћанског становништва и њихово духовно хришћанско насле
ђе. Речју, готово да је окончано етничко чишћење и то је иреверзи
билан и непоправљив процес.
Политичка класа Србије за све ово време није изнедрила ни
какве реалне политичке могућности за преокрет процеса у коме,
јасно је свима, читава међународна заједница подржава одвајање
дела територије Србије у независни ентитет. Од ламентирања
и самозаваравања нема вајде и треба храбро извући максимум из
стратегијског минимума који је Србији на овом простору намењен.
Србија спада у ресурсно сиромашније делове Европе. Уз
то Србија и на плану ресурса трпи погубну делатност сопствене
политичке класе као ауто-субверзивног елемента. Најзначајније
полиметалично лежиште Европе налази се у Борском и Мајдан
печком басену. Бакар, злато, платина, молибден, а као производ и
магнетит, могу се доказано експлоатисати барем наредних 50 го
дина. Стручњаци тврде да су те резерве веће него све оно што је
експлоатисано претходних 75 година.
Суштинско питање КиМ-а није толико сама територија, ко
ју су Албанци вишедеценијским дисциплинованим демографским
напорима у националистичке сврхе практично преотели. Драгоце
ни и витални национални ресурси су само средиште косметског
историјског проблема. Витални енергетски басен су Обилић и
остали косовски рудници, попут Трепче. Рудне резерве Србије у
огромном делу налазе се на Космету. Угаљ, манган, цинк, и друге
руде, као и највреднија изворишта воде (попут Сиринићке жупе,
34) Писмо аутору, 2007. године.
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око Штрпца, и других изворишта на Космету, које одликује буквал
но највиши светски квалитет), представљају сировинску основу
српске будућности. Признајмо - и будућности Албанаца на Косме
ту.35)
Процене експерата су да ће «угаљ у Шумадији, у Колубар
ском басену, бити исцрпен за само 35 наредних година, док је у
Обилићу то богатство утврђено за наредних 17 столећа експлоата
ције» (инг. Јован Мандић). Не заборавимо - чак 80% свих природ
них ресурса, од угља до разних руда, налази се на Космету и јасно
је колики ће то удар бити за будућност Србије, ако дозволи да јој се
све то и буквално отме.
Грађани Србије поседују тапије на земљиште и руднике на
Космету из предкомунистичког доба. Том чињеницом огромно се
повећавају шансе грађана за повраћај имовине, наспрам заинтере
сованих бројних мултинационалки, када о томе међународна зајед
ница буде ускоро одлучивала.
У свету са све мање ресурса, ниједна нација на планети не
одриче их се добровољно, па свакако то не сме да учини ни поли
тичка класа Србије. И Палестинци и Израелци, и многи други на
роди планете, дуги низ година воде заправо спорове и ратове због
поделе изворишта воде, или других ресурса.
Још један недовољно познат важан детаљ: грађани Србије
данас отплаћују милијарде долара кредита, подигнутих код аме
ричких банака почетком Осамдесетих на име изградње Космета. О
томе такође ћуте и међународне институције, и албански лидери,
али и српска политичка класа, а овај баласт на слабашним леђима
носе Србија и њени грађани. Фер договор Србије и Албанаца једи
но је трајно решење, на ползу обеју заједница и њихових поколења.

ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПСКОГ И
КОСОВСКОГ ХРИШЋАНСТВА
Наспрам зилотски настројених припадника, теоретичара и
активисте хришћанских цркава, усуђујем се да уђем у област вере
тек из геополитичког ракурса, без икаквог залажења у чисту догму.
Рикард Барић из Сплита је, на пример, својом луцидношћу
осетио „ да ће се Русија појавити као финални власник читаве
славенске хипотеке прошлости и основати један носиви дијалог
35) Рудно богатство Космета привлачило је, подсетимо, и Трећи Рајх током Другог светског
рата, и исто тако привлачи светски капитал данас.
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невиђених повијесних димензија.“ Реч је о још увек невидљивим
процесима глобалних димензија на пољу сарадње хришћанских
цркава.
Један од великих задатака путиновске Русије на путу конач
ног опоравка и досезања и претицања највиших геополитичких до
мета империјалне Русије, јесте питање хришћанске вере.
У европским круговима воде се годинама жестоке борбе за
хришћански идентитет Европе, који оспоравају посланици левих
странака у ЕП. Најжешћи поборници су Пољаци, који настоје да
се у Уставу Европе јасно назначи значај хришћанства за наш кон
тинент.
Паралелно са овим процесом, трају дискретни стални кон
такти хришћанских цркава, пре свега Ватикана и Руске Православ
не цркве, уз учешће Васељенске Патријаршије. Реч је о заједнич
кој свести да се хришћанске цркве у овом столећу приближе и тако
ојачају свој фронт наспрам надирућег ислама. Москва и Ватикан
су на том путу, који је мучан, на њему се често застајкује, али је
пут ипак јасан.
Шта би могле да буду, у догледној будућности, велике про
мене у и даље разједињеној хришћанској цркви? Његова Светост,
Папа Бенедикт 16, jе познати заговорник приближавања право
славцима. Познаваоци овог питања чак тврде како је Свети Отац
свестан дубоке кризе свог клера и види православну литургију као
духовни спас. Православци истовремено треба да прихвате једин
ствени календар (тј. да Божић славе 24. децембра). Папа ће онда
комотније моћи да буде свехришћански primus inter pares.
36)
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РЕЗИМЕ
Аутор најпре врши анализу геостратегијске ситуације
света и Европе, тзв. чинилаца еволуције планете, на крају 2008.
године. Потом детаљном геостратегијском и војном анализом
подсећа на последице бомбардовања Србије 1999 године, које су
најчешће прећуткиване у анализама политичке класе Србије. У
бомбардовању се крију и многи одговори за стратегијску будућност
Србије, јер смо у међувремену догурали до прага губитка
Космета, што ће имати фаталне последице по национални корпус.
Потом аутор залази у компаративну анализу српског политичког
фенотипа суоченог са надирућим циничним неолиберализмом,
који политичкој класи Србије намећу избор за будућност.
У последњем делу есеја, аутор сачињава репертоар задатака
и могућих оријентација српске политике која добрано касни за све
убрзанијим светом.
Кључне речи: неолиберални капитализам, алтердемократија, алтер
мондијализам, енергетски и безбедносни кишобран,
безбедносна архитектура, одрживи развој, државна
управа, државни патриотизам, ГМО, економска
обавештајност, подунавска оријентација, стратегијска
геометрија постхладноратовља, интелигентна оружја.

RESUME
L’auteur analyse d’abord la situation géostratégique du monde et
de l’Europe; des soi-disants facteurs de l’évolution de la planète, à la fin
de 2008. Ensuite, par une analyse géostratégique et militaire détaillée
l’auteur nous rappelle-t-il les conséquences des bombardements de la
Serbie en 1999, qui sont la plupart de temps ignorées dans des analyses
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de la classe politique en Serbie. Dans le fait des bombardements se
cachent de nombreuses réponses concernant l »avenir stratégique de la
Serbie, puisque nous nous sommes approchés du moment de la perte de
Kosovo et Métochie, ce qui aura des conséquences fatales qui imposent
des chois pour l’avenir.
L’auteur entre ensuite dans l’analyse comparative du « féno-type
politiquie serbe confronté au néoliberalisme cynique.
Dans la partie finale l’auteur compose un répertoire de devoirs et
de possibles orientations de la politique serbe, qui est de plus en plus en
retard par rapport au monde accéléré.
Mots-clés: capitalisme néolibéral, alterdémocratie, altermondialisme, parapluie énergétique et sécuritaire, architecture sécuritaire, dévéloppement durable, géstion d’Etat, patriotisme d’Etat, OG M,
renseignement économique, orientation danubienne, géometrie
stratégie d’après la guerre froide, arfmements intelligents.
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Драган Симеуновић

Факултет политичких наука, Београд

ХЕГЕЛОВ ДОПРИНОС ПОЛИТИЧКОЈ
ТЕОРИЈИ У ДЕЛУ “ЕСТЕТИКА”
Откако је Александар Баумгартен 1)1750. године објавио сво
ју књигу под насловом “Аеsthetica” у којој је предложио, а и сам
учинио много тога новог на плану разматрања “лепог”, поље есте
тике се ширило и поред снажних конзервативних отпора да се ус
постави било какав однос естетике са ичим другим што није фило
зофија, а посебно са разматрањима о политици.
Не само појава “Wеltanschauu ng-а” као потпуно новог пој
ма који ће постати полазиште свих мислилаца естетике, него и
нови приступ посматрању и разумевању друштва са естетског
становишта коме неће одолети ни тадашњи највећи филозофи ни
уметници2), учиниће да се у времену модерне у делима многих фи
лозофских стваралаца на тему естетике појаве и већи или мањи
доприноси политичкој теорији, било да је прикривени или истак
нути.
1) Александар Баумгартен (Alexandar Gottlieb Baumgarten) је био ђак и следбеник
знаменитог Кристиана Волфа (Christian Wolff), и касније угледни професор филозофије
у Франкфурту на Одри.
2) Рецимо, Ричард Вагнер (Richard Wagner) је био међу онима који ће бити стегоноше
уверења “да и сам живот треба да буде естетски” и да естетско мишљење може да буде
политички медиј рефлексија које карактеришу једно друштво у одређеној етапи његовог
развоја. Његов стваралачки допринос на том плану су три политичко-естетска дела које
је објавио између 1849 и 1851. године: “Die Kunst und die Revolution”, “Das Kunstwerk
der Zukunft” и «Oper und Drama”
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Отпор који је политици као предмету свог икаквог интере
совања пружала естетика учинио је и да политичка наука касније
буде ригидна према пољу естетике. Тек сада , крајем 20. и почет
ком 21. века3) се стварају могуће широке неконфликтне релације
између ова два поља, чиме се увећава могућност истраживања до
приноса друштвеним наукама немалог броја мислилаца који су се
бавили естетиком, укључив и Георга Вилхелма Фридриха Хегела.
Политиколошка анализа Хегелове “Естетике”, разуме се
пре свега са становишта политичке теорије, је свакако узбудљив,
али уједно и мукотрпан и нимало захвалан посао који захтева не
само добро познавање укупног Хегеловог дела него и разумева
ње његовог “прикривеног дискурса”, тачније анализу неких појава
(међу њима и политике) а без њиховог директног помињања.
Појмовна конструкција преко које ће се Хегел у “Естети
ци” поиграти са наоко удаљеним пољем политике је у потпуности
везана за уметност што нам даје основ да градимо претпоставку о
политици схваћеној као уметности илузије, претпоставци која до
душе није Хегелова али коју заправо он својом мишљу и различи
тим доприносима политичкој теорији подзидава, и тиме и омогу
ћава њено израстање у појам савременице.
На трагу његове мисли о уметности и политици, као и, уоп
ште узев, на основу политичке филозофије и праксе настале пре
и после његовог времена, итекако је могуће говорити о полити
ци и као о уметности илузије. Тако именована, она не представља
област естетике, али је достојна научног интереса и приступачна је
за научно обрађивање.
Прометеј је, разлаже Платон у Протагори, морао да уз ватру
људима поклони и мудрост, јер без ње се ватра није могла кори
стити. Прометејско порекло уметности као вештине, ипак не ак
центира ватру нити мудро баратање њоме, већ људима поклоњене
вештине ткања и ковања као прауметности.4)
Тако је прва уметност доспела међу људе у виду вештина.
Човек је добио мудрост и вештине “али, не и политику, јер
она је још била код Зевса”,5) дакле, код владара међу боговима.
Оно што ће људе приближити по савршенству боговима би
ће знање, уметност и политика. Како је владање као највиша бо
жанска особина иницирала рађање политике, она у свом спајању
3) Види нпр.Edelmann, Muray (1995), Bermbach Udo (1994), Zumdick Wolfgang (1995)
4)

Plato, Protagoras, 320 d – 322, такође и Држава 274 стр.

5)

Исто.
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људског и божанског није могла остати тек мисао и делање зарад
општег добра заједнице као њеног савршенства, већ је приближе
на уметности и по значају и по божанском припадништву сфери
савршености.
Вештина ратовања “која чини само један део политике”6)
била је људима намењена као неопх одна зарад њиховог самоодр
жања, али није била друштвено функционална све док Зевс није
послао људима преко Хермеса стид и право као инструментарије
уређења духовног живота који се ослања на постојање и развијање
обичаја, закона, права својине, слободе и државе.
Антички мит о нужности смене старих новим боговима је
мит о нужности смене владајућих не само на небу него и на земљи.
Квалитет одржања на власти приближава дугим трајањем
свет политике божјем свету који карактерише вечност. Инспира
ција за ту илузију нису поражени, већ владајући бог. Владати што
дуже и што инокосније значи бити више бог на земљи. Натпри
родну силу бога замењује сила организоване политичке заједнице.
Пораженима увек следује казна божије немилости, обавезно и у
форми естетског суда о рђавом као ружном владању.
Од тада и реално и илузорно се, попут истинског и лажног,
“сматрају за непокретне, нарочите суштине од којих једна чврсто
стоји изолована с оне стране, а друга с ове стране без узајамне за
једничке везе.”7)
Не само извесност узајамних и заједничких веза, него дале
ко више и неизбежан преплет реалности и илузије упућује на исти
аргумент који је још пре Хегела употребио и Лесинг у Натану Му
дром, (III, 6,) да ни реалност као ни истина не представља искова
ни новац који само треба прикупити и нумерички категорисати од
антике до данас.
Илузија политике није развијена у добу хероја већ у времену
створене државе. Тек држава, односно овладавање њоме, омогућу
је “божји” инструментариј распростирања и одржања политичке
илузије.
Изражена индивидуалност херојског времена без државе је
била озбиљна сметња свакој, па и почетној политичкој илузији, јер
је политика рођена пре државе. Стварајући државу као конструкт
респекта општости политика је стварала најмоћнију – институцио
налну основу за политичку илузију.
6)

Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», БИГЗ; Београд, 1975., књ. II, стр. 165.

7)

Исто.

129

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 127-146.

Основа сваке илузије је и у фантазији. Фантазија је без сум
ње “уметност која постоји као дух само уколико делањем постане
свесна”.8)
Илузорно делање у политици са духовном садржином никад
није ослоњено на фантазију потпуно одвојену од реалности. Нај
веће и најуспешније политичке илузије, које су политику и уздигле
до нивоа уметности илузије, имале су творце од којих је сваки по
лазио од тога да “потпуно зна, до чега је људима у животу стало,
шта их као супстанција одржава у заједници, шта их покреће и
представља њихову снагу”.9)
У политици се илузија може испољавати као привид или као
обмана. Када постоји обећање и ако не извесна, и полуоствареност
лепог и доброг уређеног друштва, а не постоји посебан интересни
циљ политичког илузионисте, онда је илузија по свом суштинском
изразу привид (Schein). Кад постоје свест и делање илузионисте
руковођени посебним, па и личним интересним циљевима кари
јере моћи, богаћења и сл., онда је политичка илузија обмана (Te
uschung) оних којима је илузија циљно намењена. Постоји и ситу
ација када обмањивач изводи обману не ради власти и новца, већ
ради обмане саме, ради свог задовољства, али, у крајњем, и то је
посебан, лични ларпурлартистички интерес задовољења своје уске
потребе, а не потребе политичке заједнице.
Као реалности непримерена пројекција или интерпретација
прошлости, садашњости или будућности која има снагу уверљи
вости објективних података, илузија тражи своје ситуирање у по
литици као уметности, стога што се задатак уметности састоји у
томе да нешто (das Dasein) треба “у његовој појави као истинито
схватити и представити”,10) чак и ако то није истинито.
У својој опредељености за илузију политика користи то што
“човек уплетен са свих страна у коначност тражи регион једне
више супстанцијалне истине”,11) а када му се илузија понуди као
истина сама по себи (Wahrheit an sich selbst), он није у стању да је
разазна од релативне истине (relativ Wahren).
Најчешће, политичка илузија настаје “из потребе са се укине
стање неслободе и да добро овлада светом у представи и мишље
њу”.12) Но као што постоји привиде сувишности уметности, тако
8)

Хегел, «Естетика», књ. I, стр. 41.

9)

. Исто.

10) Исто, I, стр. 155
11) Исто, стр. 101.
12) Исто, стр. 100.
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постоји и илузија потребе присуства политике у свему друштве
ном, илузија коју је створила политика сама.
Када је илузија обмана, уобразиља која јој је потка “више
се заснива на сећању доживљених стања и направљених искуста
ва, него на своме властитом стваралаштву”.13) Међутим, за умет
нички привид неопходна је “стваралачка фантазија великог духа
и душевности”14) удружена са схватањем “о најдубљим и најоп
штијим људским интересима”.15) Тако се привид и обмана као два
пола илузије разликују и у квалитету заснованости и способности
заснивања. То што понекад обмана има више успеха од привида не
даје јој квалитет веће вредности, него чешће случајности и успе
шности преваре. Јер, обмана у крајњем и јесте ништа друго до на
мерна превара за разлику од привида који је намерно улепшавање
живота и света, естетизирање прошлости, садашњости и будућно
сти.
Питање безвредности привида и обмане је уједно и питање
њихове могуће вредности.
Како по Хегелу “привид јесте за суштину суштаствен, исти
на не би постојала када се не би привиђала и појављивала, када не
би била једна и иста, како по себи тако и за дух уопште”,16) па због
тога он претходно и тврди да се не сме за привид “рећи да предста
вља нешто што не треба да постоји”.17) Обмана је већ нешто друго,
и о њој се може говорити као о безвредносној илузији по свакога
сем за обмањивача самог. Нажалост, она је чешћа форма илузије од
привида у политици која помоћу ње “производи и остварује своје
концепције”.18)
Ми “у животу саме наше појаве придајемо по навици вред
ност и назив стварности, реалности и истине насупрот уметно
сти којој таква реалност недостаје”.19) Али управо политика “као
област емпиријског и унутрашњег и спољашњег света није свет
праве стварности, већ, напротив, она се у строжем смислу него
уметност мора назвати пуким привидом и грубом обманом”.20)
13) Исто, стр. 41-42.
14) Исто, стр. 42.
15) Исто.
16) Исто, стр. 9.
17) Исто.
18) Исто.
19) Исто, стр. 10.
20) Исто.
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Вредност привида је и у томе што може да уклања и обману
и да појавама даје извесну узвишенију, у духу пониклу боју ствар
ности, а тиме више буде и стварност сама. Притом, разуме се, да се
тај разлог ипак не може узети као довољан за изједначење појава
политике и појава уметности, јер се овим последњим, “далеко од
тога да оне представљају чист привид, мора у поређењу с обичном
стварношћу приписати узвишенија реалност и истинитије одређе
но биће”.21)
Постоје разне врсте привида: “У поређењу са привидом
чулне непосредне егзистенције и с привидом историје, привид у
уметности има то преимућство што је такав да сам собом указује
на нешто духовно што помоћу њега треба да доспе до представе,
томе насупрот непосредна појава не показује саму себе као нешто
обмањиво, већ напротив као нешто стварно и истинито, док ипак
оно што је истинито бива упрљано и прикривено оним што је непо
средно чулно”.22) И привид у политици указује на нешто духовно и
идејно што помоћу њега треба да доспе до представе или до реал
ности. Могућност илузије се заснива на томе “што код човека свака
стварност мора да прође кроз медијум опажања и представљања,
па тек преко тог медијума продире у душевност и вољу. При томе
је свеједно да ли на њу утиче непосредна спољашња стварност или
то бива на неки други начин, наиме помоћу слика, знакова и пред
става који у себи садрже и приказују садржину из стварности”.23)
И привид и обмана су могући зато што је “човек способан да
ствари које нису стварне, представи себи као да су стварне. Отуда,
да ли ће нам неки положај, неки однос, уопште ма која животна
садржина, бити показана у самој спољашњој стварности или само
путем њеног привида: то је за нашу душевност једно исто”.24)
Сваки привид као производ духа може да представља насу
прот прозаичном реалитету “чудо идеалитета”.25) Политика, као и
уметност, привидом као идеалитетом велича “оне објекте који ина
че немају вредности, и које она и поред њихове безначајне садржи
не фиксира за себе, узима их за свој циљ, па нашу пажњу обраћа на
оно поред чега бисмо иначе прошли не осврћући се на њ”.26) Као
што уметност, рецимо сликарским делом, ствара илузију трајности
21) Исто.
22) Исто, стр. 10-11.
23) Исто, стр. 48.
24) Исто.
25) Исто, стр. 163.
26) Исто.
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“неког осмеха, неког тренутног враголастог покрета око уста”, та
ко и политика ствара илузију трајности “духовних потеза у животу
људи, њихових доживљаја и догађаја који се стално смењују”27)
уколико их одреди политички значајним. Као што је “уметности
стало управо до казивања и причињавања, а не до природног реал
ног бића”,28) и политици је управо више стало до илузије него до
реалности, али из сасвим другог разлога – што је илузија потпуно
у њеним рукама, док реалност није.
Илузију изазива више бојазан од стварности него жеђ за њом.
Као субјективност, политика се углавном на крају сведе на
оно што има значаја само за себе и што само себе објашњава уме
сто да има значаја за све, као вештина и наук изградње и одржава
ња заједнице општег добра.
Субјективно објашњавање самог себе као најбољег је увек
илузија. Притом, политика гради себе као илузију која мора бити
не само прихваћена, него пре тога и објашњена као реалност и нај
боља могућност реалности.
По начину градње и представљања политика је блиска умет
ности, али тај атрибут морања, политику разголићује и поједно
стављује до нивоа манипулације као објективно нежељеног, дакле,
нечег несвојственог уметности, а својственог обичној вештини.
Тек оригиналност, хуманост и остварљивост политичких
идеја и искреност и потпуност политичког делања на плану њихо
ве реализације у корист свих, омогућава повезивање субјективно
сти и објективности у политици. Илузија јесте духовна субјектив
ност која може да буде схваћена као оно у самом себи бесконачно и
по себи и за себе постојеће које не претпоставља да коначна ствар
ност постоји као нешто истинито, али уколико је добронамерни
привид, она се према њој не понаша само негативно, већ напредује
ка измирењу са стварношћу. У супротном, она је обмана.
Основаност илузије је и у особини људи да на првом месту
траже оно што је спољашње и тек потом значење и садржину уоче
ног. Илузија лако досеже спољашњу одређеност идеала, а допира
ње до унутрашње одређености идеала, сем што је многима отежа
но непоседовањем смисла и знања о лепом и истинитом, отежано
је и самом, често и манипулативном, конструкцијом политичке
илузије. Уз то иде и обавеза веровања, често у форми институци
оналне принуде уколико се ради о политичким илузионистима ко
ји поседују државну моћ која подразумева да постоји подударност
27) Исто.
28) Исто, стр. 233.
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апстрактне спољашности политичких идеала са конкретним реа
литетом и онда када чулна сазнања томе противурече.
Свест о илузорности супротстављања владајућим ствара се
и развија интенционално. Илузија о моћи као свемоћи настоји се
учврстити проповедима, силом и перцепцијом. Како је још Томас
Хобс у 3. глави Левијатана приметио, од перцепције нечије моћи
зависи стварно и њена величина у смислу њене употребне вредно
сти.
Када неко из позиције објекта моћи доживљава нечију моћ
већом него што она у ствари јесте, он се тада и понаша према носи
оцу те моћи као да је његова моћ толика и таква каквом је он види,
а не сходно њеним правим, а њему незнаним размерама. Масов
на, као и појединачна увереност у нечију огромну моћ, у крајњем
свемоћ у политици, редовно води до поданичког опхођења према
субјекту такве моћи.
Не мала невоља с илузијом о политичкој и вечној свемоћи
јесте у томе што је људе релативно лако у нешто убедити, али их
је, како је запазио и Николо Макијавели, јако тешко одржати у убе
ђењу.
Тада илузији упомоћ обично прискаче сила што узрокује
продужено трајања владања, ади не и илузије, јер она тада почиње
да се гуши у сублимацији насиљем. Што више насиља, то мање
илузије и истинске вере у њу. Илузију као привид тада све више
замењује илузија као обмана, а како се врши силом, она води у
самообману, и то како масе која више не верује, него се из страха
претвара да верује, тако и самог владара и уопште владајућег по
ља политике, који се задовољавају формалним, а не суштинским
прихватањем илузије коју су стварали о себи и за себе. То је час
када се илузија послата маси враћа као бумеранг њеним творцима.
Контраилузија вере у илузију о обожавању власти, коју из нужде
стварају поданици као одговор на силом подупрту илузију поли
тичких моћника о њиховој апсолутној и непролазној моћи у циљу
свеопштег добра, није мање политичка илузија и грађена је, мада
као реактиван политички феномен настао из страха, ипак по истом
принципу као и иницијална која је грађена из жудње.
Разлика у квалитету истинске вере у илузију и претварања
зарад стварања пожељне представе о сопственој дубокој уверено
сти у њу, најпотпуније се очитује у спремности на отпор и побу
ну. Они каји скоро побожно верују у илузију никада неће устати
против конструктора и главног корисника те илузије, бар не тако
дуго све док год налазе склад између илузије и свог и њиховог по
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нашања. Они, пак, који не верују, без обзира да ли никад нису ни
веровали или су пак престали да верују, устају против илузије чим
смеју и могу.
Нема илузије о свемоћи вође, државника и државе прво ре
зултира, а и почетно се манифестује њиховим нереспектовањем.
Нереспектовање власти је увек њена смрт, нереспектовање поли
тичара је увек његов крај
Политичар кога нико не уважава и за којим нико неће да
крене, може за утеху да изгради сопствену последњу илузију као
самообману о кривици свих других versus његовој исправности.
Држава и државници које не респектују поданици, и у крајњем их
се чак и не боје, често граде као своју последњу илузију теоријскополитичку констатацију о потреби мењања народа. “Тражи се на
род!” – могао би бити слоган свих оних који нису успели усадити
своју илузију у свест маса или оних који су разочарани због тога
што се илузија није резултатски одржала као поданичка свест.
Тако се свест о потреби, чак нужности прихватања неке по
литичке илузије која искључује сваку могућност супротстављања,
претвара временом у своју супротност, у свест о потреби супрот
стављености истрошеној илузији и њеном коначном одбацивању.
Хронос једе своју децу и у форми илузије!
Како је најјаче средство супротстављања, не сила и насиље,
којима се само одстрањују више пијадестални уживаоц
 и, а мање
конструктори истрошених илузија, већ нова, старој супротставље
на илузија, кружење илузија се наставља, а политика потврђује као
незаобилазна и незаменљива уметност стварања илузије и трајно
извориште илузионизма.
Више од мере у којој је икаква уметност, она, као и свака
уметност, мења своје стилове и актере (творце и конзументе), али
брже и чешће од свих правих уметности. Трагање за општом и ве
читом илузијом се наставља. Али, ниједна, што увек значи и најно
вија политичка илузија, нема и не може имати обим општег као то
талног друштвеног важења. Увек постоји “индивидуум који остаје
чврсто при својој коначности насупрот богу”,29) а како се највиша
власт идентификује са божјом, свака супротстављеност тој илузи
ји се проглашава за “вољну и намерну коначност зла”,30) као зла
неприхватања илузије. То зло, као и добро, има својство ширења
утицајем из индивидуалног епицентра у форми концентричних
кругова.
29) Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», II књ., стр. 83.
30) Исто.
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Камен критичке неверице индивидуума који довољно сна
жно и гласно удари у блиставу површину политичке илузије ствара
социјалне кругове сумњи који, утврђујући право на сумњу, рађају
своје, све шире кругове, неприхватања илузије.
Иако неверица најширег круга није по много чему равна не
верици удара по илузији центра, оне су истоврсни грех неприхва
тања политички доминантне илузије.
Поред правне и евентуалне брахијално насилне санкције за
рад одбацивања илузије, политика са “естетског аспекта” увек на
стоји да изрекне и суд да су таква “застрањења” као нешто “рђаво,
грешно и зло, оне субјективности које су у своме животу ограни
чене на саме себе”,31) другим речима да не могу имати опште дру
штвено важење коме стреми свака политика, чиме настоји да их
миноризује и учини одбојним или бар мање привлачним за могуће
следбенике.
Следећи проблем политике као уметности илузије је степен
неке идејности. Уколико је илузија више безидејна, утолико је ви
ше обмана. Само идејност омогућује привид као облик егзистира
ња илузије. Овде се види колико је важна испреплетеност илузије и
стварности, као и лажног и истинитог, о којој се говорило на почет
ку овог текста. Пошто “идеја без своје стварности и изван ње није
права идеја”,32) преплет илузије са стварношћу јесте или такав да
омогућује да “мора да напредује ка стварности”,33) или је такав да
идеја не задобија од реалне субјективности довољно афирмације и
губи својства идеје услед неодговарања појму идеалног бића. Али,
ако идеја у свом напредовању ка стварности оде предалеко, илузија
губи тло свог егзистирања. У оној мери у којој основана политич
ка идеја којом је прожета постане реалност, илузија престаје да
постоји. То, разуме се, понекад може бити добро за друштво, али
најчешће није и за политичаре којима су илузије по много чему ва
жније од претварања обећања у стварност.
Наиме, нестанак једне илузије може да значи истовремени
захтев за новом, и, мада, једну илузију може проносити више по
литичких генерација, сваку нову илузију обично носе нови људи.
Отуда толико неиспуњавања идеала у политичкој историји циви
лизације, не као израза неспособности политичких делатника, већ
њиховог страха од своје истрошености услед неимања илузије у
којој им је намењена главна улога.
31) Исто, стр. 201, 202.
32) Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», I део, стр. 143.
33) Исто.
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Неопходно је ипак разликовати ситуацију када политичар
ствара и негује илузију којом жели да доспе до реалности, од ситу
ације у којој илузија постаје затворена само сврха без могућности
да своје додирне тачке с реалношћу претвори у мостове ка њој.
Ти затворени или отворени мостови су чешће израз карак
тера стваралаца, мислилаца и барјактара илузије него повољних
или неповољних друштвених околности, на које све тако лако и
радо сваљујемо онда када крах неке илузије којој смо се подали
изазове рђаве друштвене последице.
Како за Хегела лош карактер није карактер уопште, онда и
кад је реч о политичком делатнику “за један прави карактер по
требно је да има у себи смелости и снаге да жели нешто реално
и да га се подухвата. Интересовање за такве субјективности које
стално остају само у самима себи јесте једно празно интересова
ње”.34)
Много пута народу обећано благостање, слобода, мир, прав
да и свака друга срећа изостајали су неретко више због немања ка
рактера оних који су владали у име много обећавајућих пројеката,
а мање због недостатне спојивости илузије (којом су легитимисали
или правдали своје владање) са реалношћу.
Кључ разрешења противуречности илузије и стварности ни
је ни у утврђивању њихове супротности, нити у опредељености за
једну од њих, него у њиховом измирењу.
То измирење је отежано тиме што, као што откривање исти
не јесте сврха уметности, тако и сакривање истине илузијом јесте
циљ политике. Но, иако истина у начелу захтева подударање изме
ђу појма и реалитета, истину уметности треба веома разликовати
од истинитости уопште, а нарочито од могуће истинитости поли
тике.
О томе шта је битно и истинито у политици, одлучује се са
интересних позиција врховне власти ситуираних у чаробној зони
мултитајновитости у којој живе извесне “мрачне силе” (“die dun
klen Machte”). Проблем је онда и то што те тајновите “мрачне си
ле” којих је препуна политика, а у којима “треба да се скрива нека
неодгонетљива истина језивога, што га човек нити може ухватити
нити схватити”,35) не спадају у царство уметности. Политика, пак,
таква каква је, засад није у стању да функционише без застрашују
ће тајновитости, без својих мрачних арканских инструмената који
служе не толико распростирању илузије колико контроли њене рас
34) Исто, стр. 210.
35) Исто.
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простртости. Из области политике “мрачне силе прогнати”36) зна
чило би учинити је више правом уметношћу, а мање “уметношћу
илузије”. Међутим, политика је толико зависна од својих “мрачних
сила” да, не само да без њих не може, него чак понекад оне из сен
ке загосподаре целом политичком заједницом, што значи и онима
који формално имају највећу моћ. Пошто у свом илузорном поре
ђењу с Богом, са правом претпостављају да је Бог свезнајући (der
Wissende), и владари настоје да државу и њене јавне и тајне службе
максимално употребе за стицање информација о свему. Но, упра
во због тога што владари ипак највише скупљају информације о
ономе што угрожава њихову власт и уопште узвишену друштвену
позицију, они баш тиме битно негирају сав свој напор да докажу
да им је власт вечна, “божанска”, јер она би, да је таква, онда била
и неугрозива.
Када је већ реч о илузији обоготворења, у уметности, ликов
ној на пример, богови се не приказују у људском облику као про
стој форми, јер се људско налази у унутрашњој садржини и значе
њу, а у политици се обоготворење политичких моћника постиже
илузијом где управо “снагом уобразиље бива ова садржина само
извана заогрнута”.37) Давање обележја божанског политичарима
није присутно само у старим, већ у свим временима. Када је реч,
рецимо, о бесмртности владара, у СФРЈ су многи веровали да ве
лики илузиониста и диктатор Тито не може, такорећи јуче, умрети.
Док је код уметности одраз божанског тек симболика, у по
литици је обоготворење отворена похлепа за бесконачном влашћу.
Обоготворење је видљиво и у нејасним, двосмисленим обе
ћањима која попут божанских пророчанства треба да подрже илу
зију о непогрешивости политичара и неспособности неполитичког
света да протумачи њихове мисли. Двосмисленост политичких по
рука као имитација пророчанства омогућује да они који су их изре
кли, за погрешне интерпретације никада нису криви. Њима, као и
боговима увек остаје друга верзија “пророчанства” као исправна.
И илузија о сопственој, себи датој као апсолутној слободи када је
она ускраћена другима у истој политичкој заједници, јесте тесно
повезана са илузијом о посебној надљудској или чак божанској ми
сији политичара.
Апсолутна слобода за једнога или неке, помоћу државе се
представља као достигнуће ума које треба сви да следе мада им се
то не омогућује.
36) Исто.
37) Исто.
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Према Хегелу, “у држави која је заиста умно уређена сви за
кони и све установе нису ништа друго до једна реализација слобо
де према њеним суштинским одредбама”,38) али су одредбе често
такве да се њима успоставља илузија слободе као израз самовоље
и као обмана, па се “самовоља тако исто често назива слободом”,39)
а обмана је већ и стога што је “самовоља само безумна слобода, то
јест одабирање и самоопредељивање не на основу ума воље, већ на
основу случајних нагона и њихове зависности од онога стоје чулно
и спољашње”.40)
Као што кад “тело не извршује потпуно свој идеалитет и сво
ју одуховљеност, као, на пример, у болести, тада не влада појам као
једина сила”,41) тако и држава уколико не извршава свој идеалитет
услед унутрашњих или спољашњих проблема постаје појам с ко
јим друге силе деле власт. Ту се исказује моћ илузије која својом
снагом не дозвољава да се саобразност између појма и реалитета
укине потпуно, “већ само релативно”. Извесна подударност између
појма и реалитета је битно обележје политичке илузије. Ако тога
нема, политичка заједница се распада. Свежији пример за то је рас
пад бивших социјалистичких земаља и нарочито СФРЈ. Ишчилела
саобразност између појма вишенационалне хармоничне социјали
стичке заједнице и реалитета етничког трвења узроковала је њен
крах. Једноставно, нестала је права организованост и њен “први
идеалитет”, те се и живот политичке форме заједништва “преобра
зио у смрт, која чини да се распадне на самосталне делове оно што
духовност повезује и одржава у нераздвојном јединству”.42)
Када је у једној држави један бог намењен само једном наро
ду, он увек наређује да се сви остали сматрају за лажне идоле и на
небу и на земљи и то не само у свом, него у свим народима, јер је
“овај немилосрдни национални бог тако љубоморан и тако у сво
јој љубомори наређује”,43) да у својој националној ускости ствара
илузију јединствености.
Илузија о осујећености реализације интереса политичке за
једнице као узрок правих сукоба производи осећање увреде и за
довољштине, као апстрактног ослобођења (које је свакако основа
38) Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», I део, стр. 100.
39) Исто.
40) Исто.
41) Исто, стр. 121.
42) Исто.
43) Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», II део, стр. 143.
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духа) од стварних проблема који су створени апстрактном угроже
ношћу.
Илузијом се подстиче воља за убијање других, “кривих”, и
отклања стид због чињења грозота у име политике тако што се те
грозоте проглашавају за херојска дела. Али исто тако, илузијом се
може спречавати стид, јер је он, “уопште узев, почетак гнева због
нечега, што не би требало бити”,44) па тиме можда и против после
дица илузије, или чак саме политичке власти.
Како су силе и рат неодвојиви део политике, она, желећи да
избегне њихову естетску осуду као ружних речи чија ружноћа из
рања из последичности дела, налази њихово оправдање у илузији
њихове изузетне корисности. У те сврхе политика обилато користи
науку. Однос науке и политике у корист друге доводи до научних
оправдања рата и насиља као доградњи политичке илузије. Уоста
лом, као ни многи други велики умови, ни сам Хегел није успео да
избегне суд о корисности освајачког рата, на пример, када га види
као одлучујући фактор хомогенизације народа, односно политичке
заједнице, наводећи за пример Грке који су се тек “у тројанском
рату борили и победили као један народ”.45)
Није мала илузија представити освајачки рат национално ко
рисним, а још већа је представити га моралним, што су, додуше,
чинили и данас чине и многи други.
Реалним завађањем до илузије о хармонији и незавађености,
стварним насиљем до илузорног мира, реалном доминацијом до
илузије нужности неравноправности као најбоље равноправности,
игнорисањем умножавања људства и других, све већих сметњи
остваривању идеала не само непосредне, већ сваке демократије,
политика потврђује да област емпиричког света није свет праве
стварности већ плод наших навика да ствари и представе називамо
погрешним именима.
Илузија политике је увек илузија не само о другима већ пре
свега о себи, па, примера ради, према једном истраживању ОУН,
данас на свету нема ни једног режима који се не декларише и не
сматра демократским, и који разуме се, очекује од поданика увере
ност у то.
Илузија о могућности успостављања и делења опште правде
из једног центра политичке моћи исказује се у посебности колек
тивне кривице. Но, то је уједно и пример како се илузија неких на
рода о сопственој посебности и изабраности посредством илузи
44) Исто.
45) Исто, стр. 170.
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је других о њиховој посебној кривици, претвара у њихову реалну
одабраност за кривицу.
У том смислу и свако политичко суђење војнички поражени
ма није ништа друго до “праегипатско” суђење мртвима. Да ли је
разлика тек у естетској инверзији када је на делу суђење поражени
ма као политички мртвима, и мртвима као не потпуно политички
пораженима, или је у питању моћ илузије да је непораженост јача
од смрти?
Илузија о божанском статусу политичких моћника се види
и у ритуалу одавања почасти мртвима, не толико погребом коли
ко одржавањем леша физиолошким и меморијским балсамовањем.
Суђење умрлим моћницима и данас, често у форми медиј
ског или идеолошко-политичког линча, које датира од староеги
патских времена када је свако после смрти владара могао јавно да
изнесе своје жалбе на његов рачун, јесте ударац у празно, израз
немоћи реалности пред илузијом. Мртви моћници су недодирљиви
не утолико што су мртви, него уколико су непоражени напустили
овај свет. Суђење таквим мртвацима јесте унеколико и приближа
вање реалности илузији, али и видан знак трајања илузије о на
станку нечијег ванземаљског битисања, дакле, о постојању нат
природног својства.
Суђење неком ко нам ништа више у реалности не може, зна
чи да се понашамо као да нам стварно може, да у ствари признаје
мо да је жив и после смрти попут божанства, и то није израз наше,
већ његове надмоћи која је перфектно изграђена у нашој свести
тако да као илузија траје, не док је он, него док смо ми живи.
Илузија је део вере у чуда, јуче вера у бесмртност стаљин
ских политичара и њихове политике, данас вера у брзу и ефикасну,
“за ноћ” остварљиву привредну транзицију и демократизацију за
осталих и сиромашних друштава Истока, као вера у коју сасвим
разложно не верују сасвим ни творци те илузије, али која се јавља
као неопходност прихватања глобално најдоминантније и најпро
битачније илузије. Најдоминантнија је увек она која има најјачу
политичку подршку, а то не мора бити увек подршка државе, али
увек мора бити организована политичка подршка.
Одрживост илузије зависи од снаге њене привлачности. Оту
да привлачност политичких идеја и политичких поступака пред
ставља један од најважнијих конструктивних елемената илузије
будући да сви желе, не само по друге, већ и по себе слободније,
напредније, богатије, сигурније, у свему боље друштво, и не могу
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одолети да не подрже или бар да не спречавају оне који најубедљи
вије нуде пут до свега тога.
Лепота привида помаже да се лакше живи. Илузија која није
обмана је могуће дубоко утемељена и на врлини хтења доброга и
лепог за све, при чему не треба заборавити Хегелову напомену да
врлина још није моралност. Док невоље живота морају бити од
страњене у идеалној уметности, политика, стварајући привид своје
идеалности, ствара и привид или обману њихове садашње или ско
ре будуће одстрањености из друштва иако зна да то није истинито,
али, то и јесте један од битних услова њеног трајања.
Очигледно, политичка илузија испољава своју владавину
над објективношћу у којој се сврха политике реализује.
По томе што истинитост политике напросто не сме да пред
ставља неку просту тачност да не би она нарушила савршеност
илузије, политика се приближава истинској уметности. Осим тога,
будући да се “духовно испољава, и чисти, и тиме што само одре
ђује своју спољашњу форму”,46) политика, као део духовне укуп
ности одређујући своју спољашњу форму као илузију, се невољно
као и вољно испољава као уметност илузије.
Уопште, по постанку, нарочито по начину конституисања
себе као самоилузије, политика јесте уметност, али по својој свр
ховитости она то није. Политика је зато увек негде на средокраћи
природе и уметности. Као трајније, духовније и идеалније, поли
тичке идеје су ближе уметности, док политичко делање као при
родније брзо пролази и бива брзо заборављено у детаљу, мада не
и у општости.
Док код праве уметности њен сјај никад не представља нека
кав прост привид и опсену, и док њен дух искључује обману, поли
тика се никад до краја не може прихватити као истинска уметност,
већ само као уметност илузије, јер, за разлику од праве уметности,
она је препуна лажног бљеска и привида и обмане.
Она је сродна уметности у мери у којој чини релативну и
артифицијелну средину између природе и духа, чулности и ми
сли, спољашњег и унутрашњег представљања. Може се рећи да
политика досеже највиши ниво уметности илузије када потпуно
по форми, а нимало по садржини представља највиши и апсолутни
начин да се духу учине свесним његови прави интереси. У сваком
случају, пречесто непостојање јединства значења (садржине) и об
лика у политици, јесте њена трајна карактеристика.
46) Исто.
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И политичком делатнику, нарочито креатору илузије је, као
и, уметнику, неопходна слободна изграђеност духа, која не може
да буде ограничена на одабирање форми, већ мора и да садржину
узима озбиљно као “истину његове сопствене свести”,47) јер, по де
финицији, обојица не делају за себе већ за друге, тачније за све или
довољан број других, што условно дозвољава тврдњу да делају за
опште добро.
Но, за разлику од уметника коме “филозофија није неопход
но потребна”,48) креатору политике би филозофија увек морала би
ти неопходан ослонац када хоће да нешто идеално замисли и да то
замишљено спроведе у стварно. Међутим, опијеност разноврсним
моћима као наговештајима или, доцније, ефектима политичке илу
зије најчешће наводи политичара на одустајање од филозофије, ма
да очито из сасвим другог разлога од уметниковог.
Очито је да нама као друштву још увек треба просвећеност
коју нуди и филозофија, посебно естетика, а наравно и политичка
наука.
Утолико је овај текст покушај да се и у нас да бар скро
ман допринос истраживачком валу који тврди да је све социјално,
дакле и политичко, могуће естетски размотрљиво, као и обрнуто,
да је рецимо дозвољено тражити и налазити допринос политичкој
мисли у некад строго изолованом пољу естетике у коју су тешко
залазиле и руке других грана саме филозофије
Можда ће се тиме моћи смањити још неишчезле напетости
између естетике и политике које је у времену предмодерне отворе
но напао Баумгартен, игнорисао Вагнер, а потом дискретно поку
шао да превазиђе Хегел.
Ако је политика миленијумима неправедно истискивала
естетику или је замењивала илузијом. може ли се очекивати да у
будућности политика буде замењена естетиком49). Можда је то онај
недочекљиви крај историје, наравно само уколико историју схва
тимо и орочимо као превасходно политичку појаву.

47) Исто, стр. 301.
48) Г. В. Ф. Хегел, «Естетика», I књ., стр. 281.
49) Bermbach Udo, “Ästhetik statt Politik ?”, in. Wolgang Merkel und Andreas Busch (Hrsg.),
Demokratie in Ost und West, Frankfurt am Main, 1999, str. 55
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РЕЗИМЕ
У овом чланку се разматра Хегелов допринос политичкој те
орији у оквирима његовог обимног и веома значајног дела “Есте
тика”. Иако Хегел није у том делу децидно дефинисао политику
као илузију уметности, ипак се може на основу његових разми
шљања о уметности и политици у том делу као и другим књигама
овог филозофског горостаса, те на основу анализе дела других фи
лозофа која су настала у том периоду, па чак и пре њега, да је могу
ће говорити о политици као уметности илузије и да Хегел не само
да има тај приступ политици као феномену, него и да на сличан,
теоријски дискретан начин разматра и друге политичке феномене.
Иако политика као уметност илузије не представља део естетике
она залуђује научни интерес. Чланак је направљен као допринос
превазилажењу напетости између естетике и политике која траје
вековима а која се почела превазилазити половином 18. века.
Кључне речи: естетика, политика, уметност, политичко, илузија, привид,
обмана
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Хегелов допринос политичкој теорији...

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Artikel man betrachtet Hegels Beitrag politischer The
orie in seinem sehr wichtigen und umfangreichen Werk “Aesthetik”.
Hegel hat die Politik nirgendwo in “Aesthetik” als Kunst der Illusion
definiert. Doch, auf den Spuren seiner Überlegungen zu Kunst und Po
litik wie auch aufgrund der politischen Philosophie, die vor seiner Zeit
entstanden ist, kann man dennoch über Politik als Kunst der Illusion
sprechen. Sie stellt keinen Bereich der Aesthetik dar, verdient aber wis
senschaftliches Interesse und sie ist auch zu wissenschaftlicher Bearbe
itung geeignet.
Schlagwörter:

Aesthetik, Politik, Kunst, politische, Illusion, Schein, Täuschung

Dragan Simeunovic
HEGEL’S CONTRIBUTION TO POLITICAL THEORY
WITH HIS WORK AESTHETICS
SUMMARY
In this article author analyzed Hegel’s contributions to political
theory within a framework of his significant and extensive work Aesthetics. Although in this work Hegel did not decidedly define politics as
illusion of art, still it possible to think in this context on basis of Hegel’s
stance on art and politics in this and other work of this philosophical
giant, and also on basis of analysis of other philosophers’ works from
this period or before it. On the basis of abovementioned, it is possible
to claim that Hegel has such approach to politics as phenomenon, but
that also he considers other political phenomenon in similar, theoretically discreet approach. Although politics as the art of illusion does not
represent a part of aesthetics, it does provoke scientific interest. This
article is written as some sort of contribution to the process of getting
beyond a tension existing between aesthetics and politics for centuries,
which is the process that has started since the middle of 18th century.
Key Words: aesthetics, politics, art, political, illusion, semblance, deception
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ДЕФИНИСАЊЕ НАСИЉА
“Понекад се човјек пита да није дух већине
балканских народа заувијек отрован и да, мо
жда, никад више неће ни моћи ништа друго до
једино: да трпи насиље и да га чини”

Иво Андрић, “Знакови поред пута”

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Почетак XXI века је у значајноj мери обележило политич
ко насиље на глобалном нивоу. Упорно инсистирање науке да се
супротстави том опасном насилном деловању моћних и великих
држава представља значајан искорак неких научних институција и
појединаца као и оних народа који своје постојање и опстанак виде
у цивилизацији која почива на најхуманијим демократским наче
лима. То значи да животна перспектива почива на једнакости која
подразумева равноправан - принципијелан однос између малих и
великих (да се постепено и спонтано топи јаз између развијених
и неразвијених), на суверености држава, наравно уз поштивање
основних људских права и слобода који су утемељени на демо
кратским начелима.
Посебно је битно да се савремене политичке теорије дистан
цирају од ткз. политике која компромитује научну основу политике
и утапа је у сивило насиља, нетолеранције и застрашивања већине
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човечанства од стране мањине која контролише већину капитала
на планети. Из литературе најпознатијих домаћих и страних ауто
ра, могу се спознати нове димензије свих облика и носилаца поли
тичког насиља, као и њеног замајца, тј. глобализације – американи
зације света. У последњој деценији XX века јавио се низ радова из
области разних врста политичког насиља и глобализације, а многи
од њих су политички мотивисани и тиме су још више замагљива
ли проблем насиља и значајно успоравали научни приступ пробле
му насиља у политици, како би се истражиле дубинске димензије
овог по светску цивилизацију опасног феномена и успорило њего
во дрско наступање. Будући да је држава као најодговорнији део
друштва и даље нераскидиво везана за поседовање монопола фи
зичке силе, једно од централних питања њеног функционисања у
релативно демократском смислу гласи: ‘’како помирити природну
тежњу појединаца и друштвених група за доминацијом у заједни
ци и цивилизацијско право свих субјеката на равноправност.’’ У
одговору на то питање може се наслутити и прижељкивати основ
на цивилизацијска тековина – слобода. Политика као област дру
штвених збивања, друштвених односа и облика у којој се решавају
питања управљања друштвеним пословима има пресудну улогу у
изградњи институција државе као ‘’јединке’’ која је организована
од стране постојаног становништва на ограниченој теритoрији,
коју то становништво преко организованог политичког система
суверено контролише.
Држава која поседује монопол над применом силе не мо
же вековима да се ослања на силу, а посебно не доласком демо
кратских друштава на политичку сцену широм света., јер, ‘’најја
чи микада није толико јак да би заувек могао постати господар не
претворили ли своју снагу у право, а послужност у душност’’.1)
Власт сваке савремене државе па и Србије, својим понашањем мо
ра уверити сопствене грађане да је она у служби њих, па је и због
тога држава обавезна да грађане штити од свих видова насиља. У
суштини власт је ‘’утолико легитимна уколико је маса потчињених
прихвата са изричитом и прећутном сагласношћу, уколико је дожи
вљава као правовремену и непристрасну.’’2)
Садашњу фазу заоштрених међународних и међунационал
них односа у вишепартијским системима карактерише потреба ве
ћег степена одбрмбено-заштитиног организовања друштва и дело
вања у супротстављању свим облицима насиља. Државна власт и
1) Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Школска књига, Загреб, 1978. године, стр. 101.
2) Љ. Тадић, Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996, стр.
127.
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у том веома значајном сегменту своје делатности има веома битну
и одлучујућу улогу, јер од њених политичких одлука и определе
ња зависи да ли ће се предузети ефикасне мере у супротставља
њу свим видовима насиља. У ширењу илузија о самој себи, власт
се обично служи масовном индоктринацијом коју спроводи путем
школства или система образовања и манипулисањем средствима
јавног комуницирања. Дакле, насиље није проста употреба силе,
већ њен рад као облик људске делатности у којој се директно или
индиректно користи сила.

ДЕФИНИСАЊЕ НАСИЉА
Давно пре открића филозофије човек је могао да бира јед
ну од две могућности. Једна је да нешто створи, а друга, да нешто
уништи, разори, сруши... Човек није постао човек само захваљују
ћи радним, ствралачким способностима него и способностима да
уништава, разара, убија, савладава звери и другог човека. Ова рас
петост између стваралаштва и уништења била је и још увек јесте
(у мање бруталном или више прикривеном облику) човеков про
клетство, или: проклетство човекове слободе. Дакле, у изворном
смислу постоји не само човек стварања и умности него и човек
деструкције или насиља. Практично човеково освајање стварности
од самог почетка било је својеврсно (''креативно'') насиље које или
укида или користи (друго) насиље. Човек је, рекло би се, рођен с
насиљем и у насиљу које се никада не зауставља, не мирује, бар не
потпуно. Нема краја насиљу као што нема краја ни слободи. Дакле,
нема крајњег (eshatos) у насиљу и нема есхатологије насиља, што
значи да од насиља нема избављења.3) Данас је насиље, у циви
лизованом свету, само модификовано, преобликовано или субли
мисано, али оно није укинуто. Зато за човека, одувек већ, постоји
један неизбрисив проблем насиља, од којега он неће лако моћи да
побегне. Насиље је проблем који поступно разара човека. Насиље
и није проблем за човека него је проблем против човека. Човек који
чини насиље још увек не зна шта је насиље, а да би сазнао шта је
насиље, потребно је да оно буде њему учињено.
Једини облик насиља-ппротив-насиља који може да, без кр
ви, заустави спиралу насиља јесте правна интервенција. При том,
само правно начело неће никада моћи да исцрпи појам правде, али
оно је у стању да разоружа појам неправде и да прекине ланац од
мазде. 4)
3) Милорад Беланчић, Насиље, Медијска књижара Круг, Београд, 2004, стр. 9
4) Аристотел је тврдио да је ‘’човек по природи државотворно биће.’’ Када се, међутим,
постави изван или изнад ‘’друштвене заједнице’’, он постаје ‘’или звер или бог’’ и за
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Насиље је употреба силе да би се изнудило одређено пона
шање људи противно њиховој вољи. Под насиљем се подразуме
ва незаконита употреба силе. С гледишта потлачених, целокупна
државна делатност носи карактер насиља, а с гледишта владајуће
класе – насиље се третира као неизбежна принуда. Оно је очито
старо колико и људско друштво, а политичко насиље постоји од ка
да постоји политика. Да би се схватила суштина насиља неопходно
је указати на многе покушаје дефинисања овог опасног феномена.
У САД “US National Commissionof the Causes and Prevention of Vio
lence”, је “насиље однос кроз који се повређује тело или живот осо
ба или оштећују ствари”, а у “великој совјетској енциклопедији”
пише да се насиље одређује као “напад на личност који се састоји
у наношењу ударца, повреда и других учинака који произилазе из
примене физичке силе”5)
Тек појавом посебних студија о насиљу, као што је Денисо
вљева “Социологија насиља” учињен је битан помак у дефиниса
њу овог појма. Насиљем се могу служити и слабији и јачи, али ко
ће добити битку и тиме евентуално извршити насиље зависи од
низа претпоставки које (не)задовољене узрокују да нпр. у стица
ју околности неке конкретне ситуације насиљу подлегну, тренутно
или трајно. Тед Гар, доследно традицији фрустрационо-агресивне
школе и саму револуцију одређује једним од облика политичког
насиља који се може објаснити понашањем појединаца, он сматра
да је кључни елемент сваког акта насиља самопотврђивање. Зато
када дефинише насиље као “свесну употребу физичке силе ради
озлеђивања или физичког уништавања”6) он не налази за битно чак
ни то да се утврди ко то ради и у ком контексту. Једино је важно да
је присутно самопотврђивање на било који начин: “да се задовољи
гнев, постигне освета, потврди понос, створи страх код других”.
Насиље се дефинише и као “екстремни облик агресије не
легитимном или неоправданом употребом физичке или психичке
силе”.7)
право пре звер него бог пошто такав човек по природи жели рат.. Овај велики учитељ
Александра Македонског није волео прекомерно, некорисно или дисфункционално на
сиље па је, зато, тврдио: ‘’наоружана неправда је нешто најстрашније.’’ А пошто је,
свакако, правда могућа тек у неком друштву или заједници, онда је разумљиво што се
највећом неправдом сматра она која долази споља и коју чини тај човек-не-човек, биће
ван наше заједнице.( Ibid. стр. 29)
5) “Баљшаја совјетскаја енциклопедија”, том 29, стр. 193
6) Gurr, T. R.: The Revolution – Social Change Nexus: Some Old Theories and New Hupothe
ses, Comparative Politics, 1973, стр. 359
7) Шепаровић, З.: “Насиље и жртве”, “Погледи” 1/84, стр. 70-71
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Помак од интерперсоналног до макросоцијалног нивоа по
сматрања насиља омогућује разликовање насиља као акта агресив
ности појединца од насиља као вида друштвене активности. Вол
тер дефинише насиље као “деструктивну страну силе”8), а појам
насилног је “ограничен у смислу деструктивног зла”.9)
Овакве дефиниције предвиђају да је сила само средство које
се може инструментализовати за различите циљеве.
Васкезова дефиниција, по којој је насиље искључиво људска
употреба силе и пратећи феномен праксиса10) или Оребова по којој
само људи могу бити субјекти и објекти насиља, 11) изостављају
чињеницу да човек може вршити насиље не само над човеком, не
го и над природом, па и над материјалним светом који га окружује.
Макс Вебер истиче “да монополом насиља организованом на
највишем институционалном нивоу располажу највиши државни
органи у оквирима важећег права или закона за одржавање, њима
уређеног, заједничког живљења људи. Монопол државне силе ка
“средства легитимне …. насилности”12) поседују сви политички
системи независно од форме друштвеног уређења.
У постојећим условима међународних односа није могуће
потпуно превазићи насиље, апсолутно га и сигурно избећи у сми
слу незахваћености њиме на активан или пасиван начин. Данас,
практично за свакога постоји могућност да вољно или невољно бу
де објекат, али и субјекат насиља.
Чак је и Хегел размишљао о насиљу и дефинисао га: “При
родна основа насиља је жудња као непревладана жеља за поседо
вањем објекта”.13)
“Присуство насиља показује да у друштву постоје сукоби
које није могуће измирити и који се зато покушавају решити на
сиљем. Чињеница, што се у друштву насиље може спречити са
мо насиљем показује дубоке корене насиља, који остају све док се
друштво потреса дубоким сукобом интереса.”14)
8) Walter, E.V.: Power and Violence, “ The American Political Science Review”, vol. VIII, No
2/1964, с. 354
9) Ibid.
10) Vasquez, S.A. “Филозофија прахис” Загреб, 1983. стр. 336
11) Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 18
12) Ibid.
13) Hegel, G. F. W.: Jenenser Realphilosophie, Leipzig, Meiner, 1931-1932, I, стр. 15
14) “Политичка енциклопедија”, Савремена администрација, Београд, 1975. стр. 623
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“Насиље је људства делатност, а сила је средство, оно није
проста употреба силе већ њен рад, као облик људске делатности у
којој се директно или индиректно користи сила. Оно је делатност
којом неки чин, активност, радња, или процес отпочињу, врше или
заустављају , односно одржавају или убрзавају, или се нека форма
и суштина стварају, трансформишу или разарају на супрот вољи
и интенцији остварења интереса и задовољавања потреба објек
та насиља уколико је свестран, односно насупрот његовој унутра
шњој (природној) структури или законитостима уколико се не ради
о човеку”.15)
Свако социјално насиље као практична делатност предста
вља и тип комуникативног понашања мада не и тако експлицитан
тип општења као нпр. језик. Мада није најексплицитнији, сила је
најопштији медиј комуникације, јер, ‘’силу, у функцији поруке,
или пак силу по себи, ‘’разумије’’ и слијепац и странац, и глупан и
посве мало дијете’’16)
“Насиље је прилично непрецизан термин којим се означава
наношење душевног, а знатно чешће физичког бола или повреде.
Насиље као социолошка и криминолошка појава је нужни против
ник готово свих савремених друштва, без обзира на степен њихо
вог друштвено економског развоја”17)
“Насиље у политици није гола принуда. Насиље, опет, са
ставни је део политике и разумевања државе”18) У теорији а и у
пракси позната је широка лепеза насиља и насилног понашања,
како према држави, тако и према грађанима од стране државе. Мо
гуће одлике насиља су: претња силом и притисак; психофизичко
злостављање – мучење; политичко убиство и атентат; субверзија
(посебно нерад); насилни нереди и немири; тероризам; терор; ге
рила; оружани устанак; ослободилачки; грађански и револуцио
нарни рат; претња силом и притисак; помагање нереда и немира
и туђој средини, али не и директно извођење; помагање гериле у
туђој средини, али не и директно извођење; помагање устанка у ту
ђој средини, али не и директно извођење; репресија и репресалија;
насиље у дипломатији; економско насиље; оружана интервенција
– агресија. Поред свих облика насиља која човеку узимају правну
слободу, живот, рад и егзистенцију, политичко насиље, најинтен
15) Др Драган Симеуновић, “Политичко насиље”, Радничка штампа Београд, 1989. стр. 21
16) Жарко Пуковски, Сила као комуникацијска основа, Погледи, 1/84, стр. 37
17) Војин Димитријевић “Страховлада” “Рад”, Београд, 1985. стр. 16
18) Живојин Алексић и Зоран Миловановић, “Лексикон криминалистике”, “Врело “, Бео
град, 1993. стр. 166
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зивније угрожава човека и његово биће, и још увек не постоје на
чини и методи његовом успешном супротстављању.
Анализирајући све до сад поменуте дефиниције насиља,
створиле су се могућности за критичку анализу постојећег фено
мена и услови за научно прихватљивије дефинисање насиља као
опасног феномена данашњице, што значи да је насиље опасно
угрожавање живота људи, њихове психе и слободе, као и човеково
угрожавање природе. 19)
Дефинитивно, ни савремена цивилизација није у стању да
укине нити да с мање или више успеха, решава проблем насиља,
без наде да ће га икада дефинитивно решити. Дакле, она не може
нити да потпуно укине нити да лакоумно допусти насилничко по
нашање људи. Цивилизација мора да прагматично преусмери, су
блимише или контролише изворно-насилничко понашање људи, по
коме се они, ипак, како би рекао Кант, разликују од оваца.20) Најзад
људско присуство је тешко замислити без противуречја, спорова,
сукоба и антагонизама. Читава политика је борба за моћ. Крајњи
облик јесте насиље, каже Ч. Рајт Милс (C. Wright Mills), што је ехо
дефиниције Макса Вебера (Max Weber) о држави као ‘’владавини
људи над људима заснованој на средствима легитимног, односно,
наводно легитимног, насиља.’’21) Оваква процена само има смисла
ако се држава третира као инструмент за угњетавање у рукама вла
дајуће класе.
У политичкој историји сваког друштва политичка борба би
ла је тотални феномен и подразумевала је рационалне и ирацио
налне, стилизоване и спонтане елементе – то значи да су политич
ке манифестације организовани и емотивни догађаји, те код њих
долазе до изражаја, без воље људи, ирационални погледи и пона
шања. Политичка борба није могућа без демократије, јер је демо
кратија, заправо, и форма и садржај политичке борбе. Политичка
борба је размена алтернатива свим видовима политичког насиља.
Политичко насиље увек има своје политичке циљеве, који могу би
ти објективно неостварљиви, а које већина становништва не при
хвата. “И тада… се између идеала и реалности, између мањине и
већине, између жеља и могућности за њихово остваривање јавља
напетост, која несумљиво може резултирати и међународним теро
ризмом”,22) као посебну врсту политичког насиља.
19) Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 21
20) Милорад Беланчић, Насиље, Медијска књижара Круг, Београд, 2004, стр. 138)
21) Georges Sorel, Reflections on Violence, “Introduction to the Frist Publication (1906), New
York, 1961, p. 60
22) Војин Димитријевић, Тероризам, Радничка штампа, Београд 1982, стр. 182
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Узроци насиља никада не могу бити објективне природе, јер
оно нема оправдање за своје спровођење. Но, држава и њен систем
заштите брзоплетим и непромишљеним активностима могу ство
рити погодно тло за упориште и клијање и нарастање свих врста
насиља о којима је до сада било речи. Када је реч о насиљу државе,
онда је главни узрок страховладе осећај губитка власти односно
осећај нарастања демократских снага у друштву. Тиме држава у
покушају сопственог спасавања спроводи страховладу над својим
грађанима како би их одвратила од било какве намере која се не
уклапа у досадашње државне архаизме или тоталитаризме. Узроци
насиља могу бити и незапосленост, инфлација, масовно отпушта
ње радника, анархичност образовног система, неизвесност живот
не перспективе и општа социјалан несигурност, као и сваки други
вид економске и политичке несигурности. Узрок насиља може би
ти и сепаратизам, што се везује за оне идеје и покрете који се везују
за отцепљења територија једне државе и њихово припајање другој,
што међународно право забрањује. Последице насиља могу бити
веома изражене и оно може оставити трага на читаву популацију.

НАСИЉЕ КАО ОБЛИК 
''УНИВЕРЗАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ''
Појединци (властодршци или узурпатори власти), групе
(партијска или државна вођства) или облици власти (законодавна,
извршна, судска) су током историје су имали циљ да врше утицај
на појединце или групе у друштву, односно друштво у целини, да
би их приморали на понашање које се без тих утицаја не би могло
очекивати.
Међу најстаријим техникама за постизање тог циља одувек
фигурирају: насиље и страх. Најчешће повезани у различитим
комбинацијама, показују се као најефикасније технике за пости
зање утицаја на појединачно и групно понашање људи у друштву.
Страх је вечни пратилац човека – страх за опстанак, страх од
смрти, болести, растанка, усамљености, страх од непознатог, ве
штица, вампира, змија, вукова, ноћи, мора и дубина, од затвореног
простора и другог. Са развојем друштва, његовом индустријали
зацијом и информатизацијом, страх се такође усавршавао, мулти
пликовао и мењао: страх од вируса (органских и компјутерских),
непознатих и неизлечивих болести, загађења човекове средине,
планетарног загревања, урагана, ванземаљаца, нуклеарног рата и
опасности, генетског инжињеринга и напослетку, али све присут
нији – страх од тероризма и терориста.
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Страх је у прошлости, веома често и у различитим околно
стима, систематски коришћен као инструмент притиска за оства
ривање различитих интереса (за заштиту државног поретка или
власти, за остваривање криминалних или мафијашких циљева, за
држање у покорности, рекетирања, за постизање прокламованих
циљева терориста). Да би страх, као средство за остваривање ци
љева, био ефикаснији обично му се придодаје претња насиљем,
као додатни ''аргумен'' за навођење појединаца или група на пред
виђено или очекивано понашање.
Уколико страх и претња насиљем не постигну жељене ефек
те које ''емитери'' страха очекују у комуникацији са појединцима
или друштвеним групама којима је таква ''порука'' упућена, онда се
прибегава насиљу као коначном средству за остваривање циљева
''емитера страха''. Очигледно је да је ова стара комуникација изме
ђу власти и поданика, моћника и слабијих, криминалаца и жртава,
терориста и терорисаних – општа закономерност друштва од дав
нина, у којој варирају и усавршавају се само технике примене како
би ова комуникација била што ефикаснија.
Од свих типова утицаја на појединце, групе и масе, насиље
је, без сумње, један од најефикаснијих. Међутим, страх од насиља
је вероватно још јачи од насиља самог, изазивајући различите пси
холошке последице и делујући погубније од било каквог физичког
притиска или насиља.
Насиље, као облик ''универзалне комуникације'' у друштву,
је свакако двосмеран процес. Државни органи располажу апаратом
и инструментаријем насиља ради обезбеђивања функционисања
друштва и његових облика власти, заштите заједничких интере
са грађана и поретка у целини, заштите власти и њених носилаца
(режима), обрачуна са онима који крше законске и друге норме,
заштите имовине и људских права и слобода грађана. Грађани,
предвођени политичким вођама и партијама, почињу да користе
насиље, у ситуацијама кршења друштвеног уговора од стране вла
стодршца или режима, када се земља или поредак налази у опасно
сти, када су угрожена или масовно кршена људска права и слободе,
или просто у ситуацијама протеста, преврата, државног удара или
револуције. Насиље, наравно, могу примењивати и унутрашњи
или међународни криминалци који желе лако и незаконито до про
фита, као и терористи, који су искључиво политички мотивисани.
Такве ситуације могу се претворити у стање анархије или
безвлашћа, уличних обрачуна и ликвидација, са малим или огром
ним бројем жртава, могу остати унутар граница једне земље или
задобити међународни ехо и реперкусије, када су угрожени при
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падници једне или више националних мањина матичних и сусед
них земаља, када је угрожена већина грађана једне земља или пак
немири и преврати носе територијалне аспирације и угрожавају
границе и стабилност суседних земаља и региона у целини.
Уколико Савет безбедности УН процени да се применом на
сиља, грађанским ратом или превратом у једној земљи угрожава
светски мир, може изрећи санкције тој земљи или одлучити о при
мени колективне интервенције мултинационалих снага УН у циљу
заштите мира и безбедности у том региону, односно у свету као це
лини. Тада таква употреба насиља унутар једне суверене земље по
стаје међународни или универзални проблем, за који се онда траже
међународна решења и средства. У овим веома деликатним ситуа
цијама, досадашња искуства су показала да је веома осетљиво до
носити одлуке о међународној интервенцији, обично прегласава
њем, јер се под плаштом објективности и заштите светског мира,
могу одобравати, у једном случају - интервенције из парцијалних
интереса, а у другом – на основу вета пет сталних чланова Саве
та безбедности, спречавати оправдане интервенције у заштити од
ређених подручја и популација. Такође, проблем представља што
обично санкције не погађају режим на власти који изазива преко
мерну употребу насиља, већ најболније погађају управо жртве тог
насиља – недужне грађане једне земље. Проблем представљају и
дужина трајања санкција, лажно приказивање стања које доводи
до међународне интервенције и сл. Као разлог међународне ин
тервенције могу се користити и разлози - потенцијална опасност
од поседовања и употребе нуклеарног, хемијског или оружја за ма
совно уништење, подршка међународном тероризму или коришће
ње територије једне земље као базе међународних терориста који
прете акцијама и насиљем широм планете и сл. Оваквим неприн
ципијелним односом међународне заједнице према организатори
ма и извршиоцима насиља с једне стране светска организација не
обавља своју обавезу према Повељи ОУН, а струге стране и нечи
њењем некада примењује међународни терори према

ПОЈМОВНА РАЗЛИКА У 
ДЕФИНИСАЊУ МОЋИ, СИЛЕ И НАСИЉА
Да би се у теорији схватио појам сила, полази се од појма
моћ, јер је појам моћ у филозофском смислу примаран.23) Огроман
значај моћи за друштвене науке и међународне односе аргументо
23) Аристотел је говорио да је сила, односно моћ, почетак свих промена. Види шире, Ви
шњић, Д., Научна изграђеност теор ије стратегије (докторска дисертација), Војна акаде
мија, Београд, 2003., стр. 81-85.
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вао је Бернард Расел, истичући да «оно што је енергија за физику,
то је моћ за друштвене науке.»24) У савремену науку о политици
појам моћи први је увео Томас Хобс (Hobes) у делу “О грађанину»
(De cive), истичући моћ државе као највећу моћ, јер је она збир
појединачних моћи највећег броја људи.25) При проучавању ме
ђународне политике, моћ је незаобилазан појам. Дал (Dahl) нпр.,
сматра да моћ представља “способност да се натера други субјект
да учини оно што иначе не би урадио.”26) Сличан приступ при од
ређењу значења термина моћ има и Кенет Волц тврдећи да «Мо
ћан је онај ко утиче на другог више него онај на њега».27) Макс
Вебер сматра да: «Моћ представља изгледе да се у оквиру једног
друштвеног односа спроведе сопствена воља28) упркос отпору, без
обзира на то на чему се заснивају ти изгледи». Они који имају ве
ћу моћ законито теже владавини над онима који имају мању моћ.
«Моћ је способност појединца, групе или државе да наметне своју
вољу другоме, ослањајући се при том на ефикасност средстава
силе у случају непокоравања».29)
Хана Арент (Hannah Arendt) у својој књизи ‘’О насиљу’’ ци
тира Бертрана де Живенела (Bertran de Zivenel): ''за онога ко раз
мишља о епохама, рат се показује као једна активност државе која
је у вези са њиховом суштином.''30) Овакво тумачење постиче на
питање: Да ли би крај ратовања, дакле, значио и крај држава. Да ли
би наставак насиља у односима међу државама значио крај моћи
? Одговор на ова питања искључиво зависи од разумевања моћи.
Дакле, моћ је и инструмент владавине, а владавина своје постоја
ње дугује ''инстинкту демократије''.31) Волтер(Voltaire) сматра да
се моћ састоји у томе да моћник натера друге да делају онако како
он хоће. Она је присутна увек када имам прилику да потврдим сво
ју вољу на супрот отпору других, каже Макс Вебер, подсећајући
на Калузевицеву дефиницију рата као ''акта насиља да би се супар
ник приморао да ради онако како ми желимо.'' Та реч каже Strausz
24) Rasel, B., Power –A New Social Analisys, New York, 1938. p. 12.
25) Тадић, Љ., Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996, стр.
79.
26) Robert А. Dahl, Modern Political Analisys, према Симић, Д., Поредак света, Завод за уџ
бенике и наставна средства, Београд, 1999. године, стр. 224.
27) Kenneth, W., Theory of International Politics, Read ing, MA: Adison-Wesley, 1979.
28) О појму воље види шире у Педагошкој енциклопедији 2 (у редакцији Поткоњака Н. и
Шимлеше П.), Завода за уџбенике и наставна средства, Београд 1989.
29) Вебер, М., Привреда и друштво, Просвета, Београд 1976. године, стр. 57. и 58.
30) Хана Арент, О насиљу, НСПМ и Alexandrija Press, Београд, 2002, стр. 46
31) Ibid.
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–Hupe, означава моћ човека над човеком.''32) Моћ одговара људској
способности не само делатности, већ деловања у сагласности. Моћ
никада није својство појединца, она припада групи и постоји само
онолико дуго колико та група јединствено функционише. Када се
за некога каже да ''има моћ'' то значи да га је извесна група људи
овластила да делује у њихово име. Онога тренутка када та група од
које потиче моћ нестане, ''његова моћ'' такође нестаје. Моћ се зна
чајно разликује од снаге.33) Дакле моћ и насиље су супротности.
Тамо где једно влада, друго не постоји. Насиље се јавља тамо где
је моћ угрожена. Насиље може да уништи моћ и оно је потпуно не
способно да је створи. Насиље може настати из беса, а бес заиста
може бити ирационалан или патолошки. У одређеним околности
ма насиље – делује без расправе или говора и без размишљања о
последицама.
Термин сила се у свакодневном животу поистовећује са срод
ним појмовима као што су насиље, рат, агресивност, који у су
штини представљају само један облик или сегмент силе. Џон Стју
арт Мил (John Stuart Mill) сматра да је прва лекција цивилизације
– лекција покоравања, тј. једно је жеља да се упражњава моћ над
другима, друго, несклоност да се моћ упражњава над нама сами
ма.34) Стара изрека ‘’Како је погодан да буде подложан / зато може
да буде тако послушан’’, у неким верзијама позната свим векови
ма и свим народима, може да укаже на једну психолошку истину:
да су воља за моћ и воља за потчињавање међусобно повезане.35)
Легално неограничена владавина већине, односно демократија без
устава, може и без икакве употребе насиља бити веома опасна у су
збијању права мањина и веома ефикасна у гушењу различитих ми
шљења. Међутим, то не значи да су насиље и моћ једно исто. Екс
тремни облик моћи је Сви против Једног, екстремни облик насиља
је Један против Свих. Ово друго никада није могуће без оруђа.36)
Сила се дефинише у филозофији као “снага, моћ, узрок кре
тања и промена», а са психолошког становишта дефинише се као
32) Ibid, стр. 47
33) Снага недвосмислено означава нешто у једнини, индивидуални ентитет; то је својство
инхерентно једном објекту или једној особи и припада њиховом карактеру, које може
себе да докаже у односу према другим стварима или особама, али је у суштини незави
сно од њих. Снага чак и најснажнијег појединца увек се може надвладати снагом мно
гих који ће се често удружити из једног јединог разлога да униште снагу управо због
њене особене независности (Ибид., стр. 56)
34) Considerations on Representative Government (1861), Liberal Arts Library, pp. 59 и 65
35) Хана Ареент, О насиљу, НСПМ и Alexandrija Press, Београд, 2002, стр. 46
Ibid, стр. 50 - 51
36) Ibid. стр. 53
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«оно што ствара промену, принцип делатности, односно све што
утиче на промену у понашању и искуству» У психологији израз је
неодређен, са нејасним разликовањем силе и енергије. По правилу
има метафизичке импликације, нарочито када се наглашава мате
ријална природа психичког».37)
Да би се испољила одређена сила, неопходно је да постоји и
одређена моћ за ту намеру. Сила је једно од основних и констант
них обележја државе, међународних односа, интеграционих и дез
интеграционих процеса у свету. Сила се користи за реализацију
државних интереса и циљева. Посебне и појединачне вредности
или интереси постижу се одговарајућом врстом силе и моћи (ди
пломатском, политичком, економском, војном, демографском, кон
фесионалном, информационом и сл.). Импликације успешног или
неуспешног испољавања једне врсте силе могу различито деловати
на примену и испољавање других врста силе. На пример, успешно
испољавање политичке моћи и силе доводи до решавања безбедно
сних изазова и претњи без примене оружане силе и обратно.
Дакле сила је продукт моћи, тј. силу примењује само онај ко
поседује моћ. Када је у питању примена војне силе, њу успешно
примењују само моћне државе. Дакле, суштинска разлика између
силе и моћи је у томе јер је моћ шири појам од силе, а сила је про
дукт моћи. Сила је ударна ‘’песница’’ моћи. Сила је дакле, сред
ство за остваривање моћи.
Примера ради, постоје области друштва, као што су: култу
ра, здравство, наук а, образовање и сл., у чијем развоју примена
силе нема никакав значај. Наиме, научници и културни радници не
могу се силом приморати да стварју. Ученици се физичком силом
не могу научити, нити се болест може силом излечити.
Исто тако, савремена друштвена кретања показују да за
датак политике у савременим условима не сме бити само употре
ба силе ради постизања одређених циљева него, штавише, пости
зање тих циљева без употребе силе или њено свођење на најмању
меру, јер супротно говори да дотично друштво, односно његов по
редак, нису достигли потребан степен стабилности.
Како су насиљу – за разлику од моћи, силе или снаге – увек
потребна оруђа технолошка револуција, револуција у прављењу
алатки, сама суштина насилног деловања одређена је категоријом
средство – циљ, чија је главна карактеристика, када се примењује
у људским пословима, одувек у томе да је циљ у опасности да буде
37) Опширније: Вишњић, Д., Научна изграђеност теорије стратегије (докторска дисертаци
ја), Војна академија, Београд, 2003., стр. 81-85.
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надвладан средствима која он оправдава и која су потребна да би
се циљ достигао.
Свако ко је тражио неки смисао у записима из прошлости
готово да је морао да насиље види као један маргиналан феномен.
Било да је то Клаузевиц (Clausewitz) који рат назива ''наставком по
литике другим средствима'' или Енгелс за кога је насиље акцелера
тор економског развоја, нагласак је на политичком или економском
континуитету, на континуитету једног процеса који остаје одређен
оним што је претходило насилном деловању.38)

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Иако насиље није увек нужно присутан пратилац полити
ке, постоје ипак политички процеси и феномени који су чешће од
других обележени насиљем. Постојећа истраживања и доминант
на виђења узрока политичког насиља, могла би се оријентационо
разврстати у две основне групе: теорије условљености, које имају
заједничку хипотезу о насиљу као понашању које није у човеко
вој природи, будући да се човек рађа без агресивности и да тек
временом одређени друштвени ставови и лична искуства условља
вају код појединаца уверење о корисности насиља као средства
остварења одређених интереса; и теорије прирођености које су све
распрострањеније, и по којима је насиље дубоко усађено у гене
човека, при чему се истраживачи понекад веома разилазе у дета
љима, напр, да ли сви људи имају прирођену агресивност и у којој
мери, да ли је могућа перманентна контрола свести над агресив
ним нагонима и сл.39) Међутим, узроке политичког насиља треба
најпре тражити у друштвеним односима. Иако има своје основе и
у човековој природи у виду потенције виолентног усмерења чо
векове прирођене агресивности, друштвени услови у конкретној
друштвеној средини су ти који утичу да се та могућност развије,
односно испољи и буде њима усмерена. Према носиоцима, односно
према квантитативном обиму субјеката разликује се индивидуално
од колективног насиља, а према критеријуму распрострањености
масовно од пунктуалног насиља. По времену трајања се тренутно
насиље као чин разликује од дуготрајног насиља као активности и
процеса. Институционално насиље се разликује од структуралног
по томе што својом регулативом обухвата се у друштву. Појавни
облици политичког насиља су: претња силом, принуда, притисак,
38) Хана Арент, О насиљу, НСПМ и Alexandrija Press, Београд, 2002, стр. 16
39) Драган Симеуновић, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 1990, стр. 154
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психофизичко злостављање, политичко убиство, атентат, насилни
протести, побуне, нереди, немири, тероризам, репресија, терор,
устанак, грађански рат и рат-агресија.
Двадесети век засигурно је био период најинтензивнијег
спровођења насиља у историји људске цивилизације.40) У Другом
светском рату учествовало је око 60 држава са више од две мили
јарде људи, или 96% тадашњег становништва на планети. У том
рату је погинуло 50 000 000 људи, од тога 30 000 000 цивила, а само
у Југославији погинуло је 1 706 000 људи.41)
Стручњаци међународног института за проучавање мира у
Стокхолму (SIPRI) тврде да је од 3200 године п.н.е., дакле од вре
мена хијероглифа до почетка XXI века било око 14560 ратова и да
је у њима животе изгубило 3,6 милијарди људи. Имајући у виду
ове застрашујуће чињенице читаво човечанство мора дати допри
нос борби против свих врста насиља. Дакле, против свих врста на
сиља друштво се мора борити самим системом државе и друштва,
његовом снагом, квалитетом, виталношћу, демократичношћу, ко
ја се налази у његовој основи, правном државом и даљим разво
јем права и слобода грађана, те учвршћивањем тих односа у свим
областима друштвеног живота.
У све већем замаху насиља свих врста, поред демократске
организације друштва потреба за врхунском оспособљеношћу др
жавних специјализованих снага је очигледна. Иако се у савреме
ним демократским друштвима тежи да се све врсте насиља спрече
превентивним деловањем, то још увек није могуће, и било би не
разумно у то веровати. За успешно супротстављање актима насиља
неопх одно је поклонити изузетну пажњу органима државне зашти
те, кроз департизацију, професионализацију, реорганизацију,
модернизацију и мотивацију оних који штите државу и њене
грађане од свих видова насиља. У реализацији концепта супрот
стављању актима насиља до изражаја долазе превентивне, репре
сивне и борбене мере органа државне заштите. Превентивне мере
се у демократским друштвима трансформишу у трајно професи
оналне активности одговарајућих служби, уз непрекидан рад на
40) Само од 1804. до краја ХХ века погинуло је 3 500 000 Срба, што представља праву
демографску катастрофу и озбиљно упозорење за све наредне режиме у Србији. Да
кле, спорови се првенствено решавају мирним путем, ако је то икако могуће. Бенџамин
Франклин, велики мислилац и коаутор америчке “декларације о независности “ је ре
као: “Никада није било лошег мира и доброг рата. Србија је у току првог светског рата,
I и II балканског рата имала 1 300 000 000 погинулих (од тога 376 000 бораца, претежно
младих људи), или 27% целокупног броја Срба.(Радослав Гаћиновић, Насиље у Југосла
вији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 401)
41) Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 401
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подизању одговорности грађана. Репресивне мере спроводи апа
рат државе, уз поштовање принципа и норми међународног права,
међународног хуманитарног права и сопственог устава и закона.
Нису пожељне апсолутизације било једног или другог метода по
ступања. Превентива, узета за себе, без комплементарности са це
локупном административном и казненом функцијом државе, пред
ставља у садашњим временима несигуран начин заштите. Исто
тако, фаворизовање репресивне акције водило би тражењу јединог
решења у репресији, 42) што такође није добро. И поред огромног
војног потенцијала у свету, државе нису успеле да се супротставе
политичком насиљу, посебно не актима међународног тероризма
све до краја ХХ века.
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РЕЗИМЕ
Аутор овог рада сматра да је свако насиље усмерено на иза
зивање страха, применажу силе или претњу силом, и политичко
насиље се као једна од појавних облика укупног друштвеног наси
ља, може најопштије одредити као директна или индиректна при
мена силе над свешћу, телом, животом, вољом или материјалним
добрима стварног или потенцијалног, односно претпостављеног
политичког противника. Као динамичка друштвена категорија по
литичко насиље није ништа друго до врста политичког чина, од
носно активности. Док је друштвено насиље могуће означити као
спој рационалног и ирационалног у неодређеној сразмери, поли
тичко насиље је телеолошка (сврховитост – целисходност) делат
ност, односно активност у којој свест, рационални момент, треба
да претежу над ирационалним. Будући да је политичко оно је увек
свесно и не може никад имати атрибут потпуно слепог деловања.
Политичко насиље укључује многе радње које нарушавају
основна права човека, посебно права на живот, слободу. То се пре
свега поред осталог мисли на рат, агресију, унутрашње сукобе –
првенствено оружане побуне и грађанске ратове, затим политичке
немире, претње силом, разне врсте мучења из политичких разлога,
насилне политичке нереде, устанке, герилска дејства и тероризам.
Кључне речи: Политика, насиље, држава, сила, моћ, међународни односи
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Radoslav Gacinovic
Institute for Political Studies, Belgrade
DEFINITION OF VIOLENCE
SUMMARY
Author of this text thinks that each sort of violence is directed to
provoking fear, implementation of force or threat with the force. The
author thinks that political violence, as one of manifest phenomenona
of overall social violence, can be defined in most general terms as a
direct or indirect implementation of force over mind, body, life, will or
material goods of real or possible, or supposed political opponent. As
a dynamic social category, social violence is nothing else but a sort of
political act, or activity. While it is possible to define social violence
as connection of rational and irrational in an undefined proportion in
percentage, political violence is a teleological (purposeful – expedient)
activity, or the activity in which the awareness, rational factor, should
prevail over irrational one. Being political, it is always the matter of
awareness and never can it have an attribute of totally blind action.
Political violence consists of many activities harming basic
rights of a person, in particular the rights on life and freedom. Among
other things, here it implies war, aggression, internal conflicts – mainly armed rebellions and civil wars, then political turmoil, threats with
force, various kinds of torture for political purpose, violent political
riots, rebellions, guerrilla’s activities and terrorism.
Key Words: politics, violence, state, force, power, international relations
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ЈАВНОСТ: МЕДИЈСКИ 
ДИСКУРС, КУЛТУРА И МОЋ
Када је говоримо о јавности као о посебном/пролазном об
лику друштвеног груписања, као две основне линије промишља
ња/ проблематизације издвајају се њена повезивања са разматра
њем функционисања друштвене групе из социјално- психолошке
перспективе, односно са динамиком групе и њеним когнитивним
обрасцима који појединцу стоје на располагању у јавној сфери.
Ове когнитивне и вредносне матрице група учествују, кроз усво
јене друштвене идентитете у процесима формирања мњења поје
динаца, као и у ширем процесу формирања јавног мњења, путем
медијски посредоване јавне дебате.
Појединац наступа у јавности из свог друштвеног идентите
та, када гласа или учествује у јавној дебати, грађанским иниција
тивама. Он је тада човек сведен на друштвено биће са одређеним
ставовима, вредностима и уверењима која су део конституисања
социјанопсихолошког комплекса званог јавно мњење. Питање ко
јим се баве социјални психолози и културолози јесте да ли и у којој
мери та припадност јавности унификује појединца, јер човек реа
гујући као друштвено и политичко биће на одређени проблем/ фе
номен у друштву типификује своје људско искуство, саображава га
неким обрасцима и смешта у одређене друштвене и културне окви
ре, излази из свог потпуног индивидуализма, егоизма и субјекти
визма. Реч је о когнитивним и вредносним схемама које појединац
гради као друштвено биће, кроз припадност или неприпадност од
ређеној друштвеној групи, култури и њеним идентитетима и кул
турним кодовима. Наше разматрање креће се смеру повезивања те
за В. Прајса и типова културе М. Даглас.1)
1) Price, V., „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis“ in Public Opinion
Research, Communication Research, 1988; 15; стр. 659; Даглас, М., Особе које недостају,
Самиздат, Београд, 1998.
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Ако је разумевамо у кључу дискурзивног модела, јавност
постоји као потенцијална у јавно посредованом комуникацијском
комплексу људи као припадника публике, на нивоу индивидуал
не и колективне когниције и на нивоу друштвених идентифика
ција које се у дискурзивним процесима успостављају. Основнa
линија концептуализовања у оквиру дискурзивног модела јавно
мњење третира као аморфну друштвену творевину, али постоје
и оријентације које га повезују са поставкама социологије групе,
па се оно схвата као резултат интеракције унутар групе. Линија
концептуализовања која јавност схвата као врсту полуорганизова
не друштвене целине, „рудиментарног друштвеног организма који
чине појединци или групе међусобно повезани масовним медији
ма“ показује се као посебно значајна. Наиме, она омогућава по
везивање сагледавања динамике унутар групе и између група. С
овим одређењем кореспондира теоријски продуктивно полазиште
у теоријској разради дискурзивног модела које је понудио В. Прајс
својим концептуалним повезивањем нивоа истраживања, како би
објаснио процесе путем којих се масовна публика трансформише
у јавност. Занимљиво је приметити супротност смерова теоријских
напора овог аутора и оних Ј. Хабермаса, који је опсервирао управо
супротни процес – претварање публике у масу.2)
У значењу које јој је дао В. Прајс, јавност представља про
дукт механизама друштвеног структурирања публике, организова
ња појединаца кроз формирање и изражавање њиховог мњења пу
тем учешћа у јавној комуникацији; у медијски посредованој јавној
дебати/колективном одлучивању о питањима од општег значаја. 3)
Полазна идеја В. Прајса је та да теорија јавног мњења мора
разумети комуникативни контекст унутар којег се одвија процес
индивидуалне когниције, сазнања; односно структуру идеја које
се акумулирају у јавном домену и систему друштвених релација
између припадника јавности, током њиховог одлучивања /форми
рања мишљења о општем проблему, кроз учешће у јавној кому
2) Albig, W., (1956) Modern Public Opinion, New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.,
према Томић, З., Комуникација и јавност, стр.107.
3) О основним разликама између дискурзивног и агрегативног модела опширније у Ми
ливојевић, С „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч 64.10, 2001, стр. 179-181. У
оквиру ове теоријске оријентације по значају се издваја дискурзивни модел јавности
који је постулирао Ј. Хабермас. Одређујући јавност као приватне људе (грађане) који
окупљени у публику рационално расправљају о питањима од општег значаја, Хабер
мас потенцира следећа нормативна полазишта: рационалност/ критичност, отвореност
(транспарентност и општу доступност) и сувереност (одсуство било какве доминације
и моћи осим снаге бољег аргумента) јавности као њена дефинишућа својства. Њихове
критичке интерпретације и оспоравања продуковали су релевантне теоријске контро
верзе.
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никацији. Она мора и да објасни како су процеси индивидуалног
сазнања ограничени од стране виших нивоа, односно ширих дру
штвених контекста и процеса комуникације: јавне дебате и дискур
са. Социјални аспект формирања мњења односи се не само интер
акцију идеја већ и на организовање јавности у социјалне структуре
( групе, фракције, коалиције, мањине, већину) кроз дискурзивну
комуникацију.4)
Процес информисања појединаца и формирања њиховог ми
шљења кроз партиципирају у јавној/медијској дискусији повезан
је не само са општим проблемом о коме се расправља, већ и са
испољеним или антиципираним идејама других. Јавна сфера на
известан начин чува, „памти“ читаву историју друштвене интерак
ције, као испољена гледишта на проблем, акумулирана у њој. Ор
ганизација идеја и социјалних релација развијају се заједно у том
смислу што се идеје интерпретирају путем јавног презентовања
појединаца и друштвених група које их заступају. Учешће у јавном
дискурсу, тако, омогућава појединцима да испоље и модификују не
само своје идеје и перспективе посматрања проблема већ и своје
социјалне односе. У том смислу дискурзивна комуникација про
изводи/активира јавни каталог идеја, симбола и перспектива као
и структуре социјалних односа унутар јавне сфере које појединцу
стоје на располагању када формира своје мњење о актуелним дру
штвеним питањима.
Формирање јавног мњења под значајним је утицајем колек
тивног репрезентовања идеја, позиција, гледишта на дати проблем,
који се остварује путем представљања друштвених група и њихо
вих лидера (партија, друштвених покрета, организација, интере
сних група, харизматичних лидера и других социјалних ентитета)
који учествују у јавној дебати. Укратко, оно укључује структурира
ње масе у социјално организовану публику/јавност. Јер, појединци
реагују на јавна питања/проблеме не примарно индивидуализира
но, већ кроз партиципацију у ширим колективним процесима од
лучивања и кроз усвојене когнитивне матрице одређених друштве
них група као „страна“ у расправи. У истраживању индивидуалне
политичке когниције и формирања мњења, као форми социјалног
понашања којима припадници јавности учествују у колективном
одлучивању, потребно је премостити јаз између индивидуалног и
колективног нивоа. „Структура јавног политичког дискурса и со
цијална организација јавности конструисане су деловањем инди
видуалних когниција и њихових изражавања које „хране“ јавну
дебату. А и обрнуто, организација јавног дискурса и друштвене
4) Price, V., „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis“, стр. 663-664
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структуре јавности утичу на индивидуалну когницију и понаша
ње припадника јавности у процесима друштвене комуникације и
током формирања мњења. Тај утицај се остварује путем располо
живих образаца, когнитивних матрица, идеолошких оријентација,
идеја у јавној/медијској сфери.
Симултаност индивидуалног и колективног понашања као
комплексни процес вишеструких повратних утицаја између ова
два међусобно укрштена/повезана нивоа тешко је емпиријски по
ставити. „Разуман смер у том смислу био би теоријско разлагање
процеса на две класе проблема: како социјални ниво ставова и
структуре проистиче из индивидуалних мишљења и акција; како
јавне структуре и ставови обухватају, пружају одређени контекст
(друштвени, културни, когнитивни) у коме људи делују“.5)
Масовни медији представљају основни начин на који раз
личити припадници публике добијају знања о томе шта се догађа
у широј јавности/друштвеној стварности. Тако је размишљање о
политичким питањима бар делом структурирано путем масовних
медија који повезују експресије и акције јавних учесника и тиме
карактеришу, материјализују „стране“ у јавној расправи поводом
датог питања. Идеје се конкретизују путем представљања дру
штвених група и лидера који их репрезентују.
Централно питање за истраживање јавног мњења је то до ко
је мере масовно посредована информација (о односима друштве
них група и о томе које стране заузимају какво гледиште у дебати
око датог питања) „помаже“ припадницима масовне публике да
разумеју тај општи проблем и реагују на њега. Како масовна ко
муникација, омогућавајући припадницима публике да прате јавну
дебату, „асистира“ у колективној организацији јавности. Или још
директније, да ли је и у којој мери могуће медијски фаворизовати
одређене преференце (гледишта, интерпретација, „страна“ у јав
ној дебати ). Одговор нам, По В. Прајсу, пружа социјалнопсихо
лошко истраживање групне идентификације, прецизније теорија
друштвене идентификације.
Савремена истраживања социјалне идентификације и међу
групних односа упућују на механизме којима поруке фокусиране
на социјални конфликт могу продуковати групно посредоване од
говоре код припадника медијске публике/јавности. Медијски изве
штаји о разликама између група у одлучивању око проблема, ин
дукују одговор припадника масовне публике на проблем пре као
5) Price, V., On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion
Research, Communication Research, 1988; 15; 659, стр. 667.
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припадника датих група него као изолованих индивидуа. Друштве
на идентификација је базични когнитивни и перцептуални процес
који подразумева групно понашање. 6)
Важно питање у овом контексту јесте то како процеси соци
јалне идентификације могу допринети организовању масовне пу
блике и формирању јавног мњења. Вести о конфликтима међу гру
пама могу створити масовну публику са социјалним контекстом
за промишљање проблема. Прецизније, медији стварају прилику
да припадници масовне публике одговарају на проблем кроз један
или други социјални идентитет, заправо они покрећу процес соци
јалне идентификације и при том, кроз представљање друштвених
група и њиховог одношења према датом проблему, кроз презен
товање групних перспектива норми, одлика, оријентација, могу
фаворизовати одређене. Медијски извештаји о међугрупним кон
фликтима, индуковањем људи да мисле о неком питању и реагу
ју на њега кроз одређене групне идентитете, социјално организују
јавност током времена. Тренутна изложеност медијским порукама
не доводи непосредно до промене мњења. Ипак, мишљења и по
нашања одређене групе се током времена уче и учвршћују, па су
ефекти групе јачи што је изложеност дужа.
Ефекти медијски посредоване друштвене идентификаци
је могу да се акумулирају, па разумевање одређених проблема из
тачке гледишта одабране групе представља нешто што припадни
ке публике диференцира у односу на припаднике других група, а
усличњава са припадницима властите групе. Ако ове ефекте дру
штвене идентификације ситуирамо у шири контекст системских
процеса јавне комуникације који су везани за одређено питање,
можемо видети како медијски извештаји о групним конфликтима
6) Према Тарнеру (1985) концепт сопства (идентитета) представља организовану когни
тивну структуру, чије је функционисање прилагодљиво и ситуационо специфично.; са
мо одређени део идентитета је активиран у датом моменту, јер у датој ситуацији поје
динци усвајају један од многобројних могућих сопства, активирајући један прећутни
аспект њихових личних или друштвених идентитета. Одређене „бихевиоралне ситуа
ције“, најчешће међугрупни конфликти или надметање ангажују социјални идентитет.,
активирају идентификацију са одређеном групом чије се перспективе усвајају у раз
умевању друштвеног окружења и одговарању на њега. Ова категоризација људи пре
ма групама је кључни стереотипизујући процес који резултира преувеличаваним или
акцентованим перцепцијама међугрупне различитости и интрагрупне сличности. Када
се појединци сматрају члановима групе, они су на неко начин (само)присиљени да буду
слични другим припадницима у својствима, особинама и понашању него када се сма
трају скупом одвојених индивидуа. Процес има три фазе: категоризовање и сагледавање
себе и других као чланова групе, у сагласности са прећутним друштвеним идентитетом;
учење репрезентативних, типичних карактеристика и понашања групе и усвајање са
гледаних стереотипних карактеристика властите групе укључујући и одношења према
себи.
Price, V., On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion
Research, Communication Research, 1988; 15; 659, стр. 670
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доприносе временом социјалној организацији, диференцијацији
јавности у ширим размерама, на глобалном нивоу. 7)
Утицај спроведен кроз социјалну идентификацију треба
разумети као врсту самоубеђивања. Тако активирани друштвени
идентитет функционише као интерпретативни оквир, когнитивна
структура, групна схема која организује перцепцију, когницију и
понашање/реакцију на проблем а и шире. Делујући с временом,
групна матрица мења мишљења, ставове, чинећи их доследнијим
у односу на усвојени оквир групе. Овај процес самоубеђивања кроз
социјалну идентификацију може се пре схватити као начин на који
се јавно мњење формира пре него као механизам за промену ми
шљења.8)
Другу важну полазницу у разматрању јавности као социо
културног простора пружа нам теорија културних склоности као
„друштвених јастава“ коју је понудила М. Даглас. Она полази од
претпоставке да четири врсте културне склоности потенцијално
постоје у свакој групи људи, а да се оне узајамно надмећу и да сва
ка усмерава понашање ка једној или другој врсти организације и
руководи се различитим друштвеним вредностима у вези са њом.
Не желећи да их именује јер би их тиме и ограничила на начин
који не одговара њеном моделу културних склоности који је кон
струис ан у две димензије: структури и повезаности, ауторка их је
схематски приказала кроз означавање словима А, Б, Ц, Д, и пред
ставила кроз три фигуре: „пионир“, „свети човек“ и „чиновник“.
Прва културна склоност „или „чиновник“ подржава традицију и
поредак, везује се за чврсто повезане групе са сложеном структу
ром, на пример, хијерархије. Другу културну склоност под нази
вом „пионир“одликују слаба структура, слаба повезаност, компе
титивни индивидуализам. Она заступа индивидуално надметање и
не држи до традиције, за њу се везује слаба колективна делатност
и слободно преговарање појединаца, што је идеал за рационалног
економског човека .9)
Трећа културна склоност, или „свети човек“ одговара затво
реном, једноставном егалитарном систему, секташком колективу,
7) Price, V., On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion
Research, Communication Research, 1988; 15; 659, стр. 672.
8) Међу чиниоцима који утичу на процес формирања како индивидуалних мњења тако и
јавног мњења важан моменат представљају утицаји здраворазумских теорија на тумаче
ње социјалних појава и догађаја. М. Васовић је у свом раду „Јавно мњење и здравора
зумско мишљење“ указала на „порекло, карактеристике и основне психолошке функци
је ових теорија. Опширније у „Јавно мњење и здраворазумско мишљење“, Социолошки
преглед, 29-1, Београд, 1995.
9) Даглас, М., Особе које недостају, Самиздат, Београд, 1998. стр. 111
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а њена кључна особина је остваривање једнакости, као и преци
зна правила; везује се за чврсто повезане групе са слабом структу
ром, (на пример егалитарне енклаве) Четврта културна склоност,
погодује онима који избегавају хијерархије и удруживање и теже
изолацији. Везујемо је за изоловане појединце (добровољно или
принудно) дословно саме, или изоловане у сложеним структурама
(еклектичке вредности). За ову културну склоност и за ону озна
чену фигуром „чиновника“ везујемо друштво којим доминирају
ограде, утврђени положаји и правила која раздвајају појединце
и ограничавају њихову слободу избора. Како се од њих крећемо
ка“пиониру“и „светом човеку“ ограде постају слабије. У кретању
од „пионира“ и изолованог према „чиновнику“ и „светом човеку“
појединци почињу сами и независно од других да се организују и
образују чврсто повезане групе.
Свака од наведених култура погодна је за неке организаци
оне циљеве. Кад се тражи сложена координација, разумно је раз
вијати образац културне склоности „чиновник“и неговати вредно
сти и ставове који га оправдавају. Кад је потребна индивидуална
иницијатива развија се образац културне склоности „пионир“. Кад
се тражи усаглашена побуна, разумно је потиснути индивидуалне
разлике и изградити егалитарну групу. Две најсупротстављеније
културне склоности су „чиновник“ и „пионир“. Културна склоност
која подржава сложену организацију („чиновник“) олакшава коор
динацију захваљујући повољном, сложеном уређењу простора и
времена. Најслободнија је изолована особа која се уопште не ко
ординира.
У свакој заједници потенцијално постоје све четири врсте
културе које се актуелизују и непрестано активно сукобљавају. У
идеалном случају ниједна култура не би требало да буде потиснута
од стране других. Али култура изолованог појединца је неизбежно
искључена, јер по дефиницији није организована. Антагонистички
однос три преостале културе чини по Дагласовој суштину демо
кратије, јер се свака од културних склоности супротставља дру
гима и свака се бори да превазиђе организационе недостатке који
проистичу из њеног културног става.
Сматра се да је у плуралистичком политичком систему моћ
широко распршена на различите друштвене групе. Ниједна група
не постиже доминацију и сви имају могућност да се чује њихов
глас. Али, ауторка се пита како дефинисати тај „глас“. Појам поли
тичког плурализма морао би се проширити на такав начин да ни
један од четири културна гласа не доминира процесом друштвене
стратегије и да не остварује свој програм искључујући друге. Ако
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су односи култура суштински конфликтни, како се може остварити
њихова подела моћи и ускладити њихова културна разноврсност?
Да би одговорила на ово питање, М. Даглас је у разматрање увела
појам друштвене стратегије и њене аргументације и одговор фор
мулисала овако: „можда се културна разноврсност може ускладити
помоћу такозваног аргументативног обрта у анализи процеса стра
тегије решавања друштвених проблема“ . 10)
У јавној сфери, сматра ауторка, јавно мњење се не кристали
зује мистичним процесима из скупа атомизираних, појединачних
мњења, јер „аргументи стратегије решавања друштвених проблема
морају одражавати друштвене контексте из којих долазе, будући да
су сукобљене норме и тежње основа на којој настаје сукоб страте
гија. Ти аргументи настају и супротстављају се једни другима у
јавној сфери“. Идеја Мартена Хајера о коалицији дискура најбоље,
по ауторки, описује тај концепт.“ Коалиција дискура је група актера
који имају заједнички социјални конструкт. Социјални конструкти
дају јасно значење вишезначним друштвеним околностима; они су
средства за уређивање догађаја. Друштвене конструкте уобличује
дикурс кроз који они могу бити повезани са специфичним инси
туцијама и актерима. Коалиције дискурса боре се у јавној сфери
за легитимитет. Оне граде аргументе и покушавају да их уклопе у
стратегију. Можемо их схватити као културе у дијалогу.“ 11)
У овом контексту, потребно је ближе одредити појам дискур
са који би фигурирао унутар овако постављених релација јавности
и културе. Дискурс, како га овде користимо, може се дефинисати
као „начин конструисања значења који врши утицаје и организује
и наше акције и наше схватање себе. “ 12)
Појам дискурса веома је неодређен, чак контроверзан; и док
га аутори попут М. Фукоа везују за моћ, у контексту разматрања
медијских представа, осамдесетих година, он је у опсервирање
уведен као замена за појам идеологије. Главни разлог за ову замену
састојао се у томе „што појам идеологије, као нешто што претходи
процесу медијског представљања или је издвојено из њега, а ипак
игра утицајну улогу у том процесу, води у проблеме.“ Он упућује
на то да медијске представе преносе идеологију која, тобоже, има
независну егзистенцију. Термин „дискурс“, с друге стране, сугери
10) Како М. Даглас наводи, креирање друштвене стратегије подразумева „стварно изноше
ње аргумената и практичан реторички рад анализе менталних оквира, њихово артику
лисање и конструисање осећања вредности и значаја“. (Даглас, М., Особе које недоста
ју, Самиздат, Београд, 1998. Стр. 111)
11) Даглас, М. Особе које недостају, стр. 112.
12) Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, стр. 472-473.
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ше да би сам чин преношења информација о свету требало да буде
фокус сваког испитивања деловања медијских представа. Статус
медијских представа као дискурса „омогућава нам да мислимо о
њима не само као о нечему што надграђује или репрезентује посто
јеће категорије, већ заправо као нешто што креира параметре тих
категорија. Такве категорије су симболичка средства именовања
оних аспеката наших идентитета које свакодневно проживљава
мо“. Медијске представе не само да доприносе разумевању ових и
других категорија и промовишу их, већ често могу да их произво
де, креирају, изазивају, обликују. Концепт дискурса омогућава раз
умевање медијских представа као нечега што ствара и наглашава
разлике међу људима/друштвеним групама. Таква класификација
идентитета и разлика увек представља основу за односе моћи. Ме
дијске представе не делују само тако што говоре „другим људима
о „нама“. Оне и нама говоре о другим људима. И говоре шта значи
„ми“у контексту одређене друштвене ситуације.13)
Медијске представе често користе репертоар неких иден
титета и обрнуто користе репертоар других идентитета на веома
ограничен начин. Док теорија идеологије схвата комуникацију или
представљање као „средство“ за преношење идеологије у служби
одржавања и јачања односа моћи, „дискурс“, с друге стране, пре
дочава представљање као нешто што је уплетено у односе моћи.
Уместо да преноси идеологију садржајима представа, „дискурс“
указује да сам чин представљања обликује наше односе са светом,
собом и другима. Дакле, сам артикулацијски ниво постаје значајан,
сагледава се као процес с одређеним импликацијама на односе мо
ћи у друштву. Према овом схватању, не постоји ништа изван датог
„дискурса“ – никаква „реалност“ као таква – осим других „дискур
са“. Борбе за моћ одвијају се, онда, у надметању између и унутар
датих дискурса, на два начина: или доводе у питање стереотипе
који су често резултат извесних категорија (нпр. расе, класе, рода)
, или испитују оправданост категорија као нечег што је дефинитив
но. Борбе се воде око првенства дискурса стварању иницијалних
дефиниција друштвене стварности, односно формулисању параме
тара њеног одређења/ интерпретације.
Према мишљењу заговорника социјалног конструкциони
зма, идентитет се конструише на основу дискурса расположивих
у одређеној култури на које се људи ослањају у комуникацији с
другима. Људски идентитет настаје преплитањем многобројних
различитих дискурса (дискурс класне припадности, етницитета,
рода...), свако од нас располаже мноштвом дискурса који непре
13) Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, стр. 472-473.
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стано делују конструишући и производећи наше идентитете. Они
су блиско повезани са структурама и праксом свакодневног живота
у друштву, интегрисани у њих као нешто што их битно одређује.
Структуре моћи претендују на то да означавају одређене дискурсе
ка „истините“, насупрот осталим и тако остварују предност у сиг
нификацији стварности, односно дефинисању параметара, оквира
за њено „рекреирање“. У овом смислу, дискурси су тесно повезани
с односима моћи, па стога имају важне политичке импликације.14)
По свом пореклу, „моћ извире из природних способности
човека и из природе социјалних односа који настају у различи
тим историјским и друштвеним околностима и епохама. (...) Оно
што је битно за коришћење тих моћи јесте њихова рационална или
ирационална употреба“. „Рационално коришћење омогућавало је
успостављање садржајнијег и богатијег политичког и социјалног
живота. Ирационална употреба појединачне и групне моћи, која је,
нажалост чешћа током историје, затварала је и уништавала поли
тички и социјални живот и политичку заједницу.“ 15)
Како истиче М. Фуко, „у сваком се друштву продукција дис
курса у исти мах контролише, селектује, организује и расподељује,
и то у извесним поступцима чија је улога да укроте моћ и опасност
дискурса, да овладају његовим непредвидљивим догађајима, да из
бегну његову тешку и опасну материјалност“.16)
Фуко, међутим, указује и на постојање односа доминације
који се остварују путем одређених техничких инструмената. Фо
кус је на утврђивању разноврсности техника и њихових последица
којима се остварују доминација и власт над појединцем.17)
Једну врсту дискурса Фуко сматра нарочито значајном, то је
„историјско-политички дикурс“ који се јавља у периодима рево
луционарних превирања и настанка грађанства у Енглеској 17. и
Француској 18. века. Тај дискурс је двострук и двозначан у том
14) О појму моћи опширније у Чупић, Ч., Социологија, структура-култура-владавина, Чи
гоја штампа, Београд, 2002; Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book
World, Београд, 2001.
15) Како наводи Ч. Чупић, „Друштвена моћ је организована моћ, односно моћ организоване
групе, организације, сталежа, слоја и укупног друштва. Ова моћ, за разлику од поједи
начне моћи, не произилази из унутрашњих својстава личности већ из положаја у групи
или организацији, као и из положаја групе или организације у глобалном друштву.“
Он истиче да структура моћи произил ази из њеног одређења. „Ако се пође од става да
је моћ наметање и спровођење сопствене воље појединца или друштвених група у за
једничком делању, онда структуру појма моћи чине: носиоци, убеђивање, материјално
богатство, статусни симболи, контрола друштвених норми, сила, доминација и хијерар
хија.“ (Чупић, Ч., Социологија, структура-култура-владавина, стр. 88, 90, 95).
16) Фуко, М.,Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
17) Фуко, М., Треба бранити друштво, Нови Сад, Светови, 1998, стр. 61-62
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смислу што је „са једне стране, у Енглеској, био један од инстру
мената борбе, полемике и политичког организовања буржоаских,
ситнобуржоаских и евентуално чак и политичких група широких
народних слојева против апсолутне монархије.“ Са друге стране,
он је истовремено у Француској био аристократски дискурс против
те исте монархије. Суштина тог дискурса је у тврдњи да насупрот
ономе што каже философско-правна теорија, „политичка власт не
почиње кад се заврши рат“ (рат против „рђаве државе“) „јер су мир
и закони рођени у крви и блату битака“. За Фукоа, „рат је мотор
установа реда: мир, у најмањим од својих зупчаника, потмуло води
рат.18)
За Ј. Хабермаса, нова социјабилност француских салона, не
мачких кафанских друштава и читалачких клубова, енглеских ка
фетерија је крајем 18. и почетком 19. века, била социокултурна и
политичка база из које ће, током стварања модерне демократске,
конституционалне државе и развоја тржишта роба, информација,
капитализма настати такав друштвени, политички и комуникациј
ски поредак који ће омогућити да одлуке власти буду легитимиса
не од стране сувереног народа, чије је мишљење отелотворено у
јавном мњењу. Револуционарни процеси, довели су до спајања две
основне функције јавности: критичке и легислативне. Рационални
консензус свих учесника у дискурсу, остварен путем јавне дебате
о питањима од општег значаја основни је циљ/образац/производ
јавног резоновања.
Супротност позиција Ј. Хабермаса и М. Фукоа осветљава
једну од суштинских тензија модерности, тензију између норма
тивног и стварног, између оног што би требало да буде и оног што
се дешава, и овај дуализам погледа пројектује се и на њихов однос
према савременој демократији, односно цивилном друштву као
њеном кључном чиниоцу/услову. Полазећи од Канта, Хабермас се
везује за идеју моралности и консензуса, конструкт историјског
прогреса утемељеног у разуму, док Фуко следећи Ничеа инклини
ра стварној историји у појмовима сукоба и моћи. Поређењем те
две различите концепције, ставивши их у функцију одређења оно
га што јесте цивилно друштво, Џ. Кон упозорава да су неједнакост
и доминација били уграђени у саме темеље цивилног друштва од
његовог настанка.19)
18) Фуко, М., Треба бранити друштво, стр. 65-67.
19) Према Хабермасу, међутим, са Кантом почиње доба модерне, имајући у виду његов
покушај да развије универзалне, рационалне основе демократских институција; аутор
сматра да је био неуспешан у том покушају, (као што су и Хегел и Маркс) због оквира
традиције унутар које је размишљао, а коју он назива „филозофија субјекта“. Према Ха
бермасу, проблем са Кантом и осталим мислиоцима модерности није у њиховом циљу
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Хабермас потенцира моменат који се јавља као нужан у про
цесу остваривања међусобног разумевања. Као последица тога,
људи су схваћени као демократски настројена бића. А кад је реч о
валидности тврдњи и захтева, он је објашњава везујући је за нена
силни консензус, јер сви могу слободно учествовати у њеном оп
штем разматрању, све док се не задовоље сви различити аргументи
и интереси везани за валидности норме која је објект оспоравања и
о којој мора бити од стране свих донесена одлука о њеној прихва
тљивости. „Тако Хабермас уводи принцип валидности као универ
залистички принцип етике дискурса, а слично томе уводи и појам
истине: ’аргументација осигурава да сви заинтересовани узму уче
шћа једнако и слободно у потрази за истином, и где је једина сила
која која принуђује учеснике снага бољег аргумента’“.20)
Фуко је, анализирајући моћ, закључио да она уопште није
ухватљива кроз конституционализам у пољу принуде. Оваква теза
представља за њега део просветитељског конструкта који је Ј. Ха
бермас некритички преузео. Фуко то назива извесном представом
моћи-закона или juridico discursive „језик закона је језик моћи, јер
закон је моћ принуде“. Његов резон је: деконструкцијом моћи, пу
тем разумевања њене генезе, механизама функционисања, њених
циљева, демаскирати моћ, у које спада и дискурс законитости, раз
већ начинима како се до њих долази. За разлику од Хегеловог светског духа и Марксове
радничке класе, Хабермас се фокусира на интерсубјективност и на проблеме теорије
комуникативне акције и етике дискурса, те му је циљ да појасни саме претпоставке
процеса међусобног разумевања које се могу сматрати универзалним јер су неизбежне.
Иако Хабермас види комуникативну рационалност као нешто што је на удару модерног
друштва, сматра ипак да само језгро комуникативне рационалности, тај уједињујући,
на аргументима заснован говор представља централно искуство у развоју човечанства.
(Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“ The British Journal
ofSociology, Vol. 49, No 2, 1998, pp 210-233, Bent Flyvbjerg, стр. 210-212).
20) Та два појма, „валидност“ и „истина“ код Хабeрмаса добијају одређену интерпретацију
и постижу се по њему у стварности помоћу пет кључних претпоставки, или процесних
елемената етике дискурса. Прва је та да ниједна од страна у расправи не сме бити ис
кључена из дискурса; друга је та да сви учесници треба да имају једнаке шансе да из
несу своје гледиште; трећа да учесници треба да могу и желе да се отворено емпатички
поставе према туђим гледиштима; постојеће разлике у егзистирајућим моћима између
саговорника треба неутралисати, како оне не би утицале на формирање консензуса; уче
сници морају отворено да објасне своје циљеве и намере (захтев за општошћу дијалога;
аутономност као идеални облик мишљења; неутралност моћи; транспарентност). Етика
дискурса, како сам Хабермас каже, нема утицаја на појединачне, посебне оријентаци
је, већ успоставља процедуре које омогућавају непристрасност при одлучивању. У том
смислу, Хабермас представља универзалистичког моралисту, оног ко посматра ствари
одозго теоретизирајући, јер правила која одређују коректност самог процеса дата су
као унапред нормирана, дакле нормативно су дата као претпоставке идеалне говорне/
комуникативне ситуације. Као последица посматрања процеса који води консензусу и
тврдњи о валидности на којој сен заснива, чине сам центар Хабермасовог рада. На тај
начин, сматра аутор, Хабермас се јавља као сушти легалиста и лојалиста, јер покушава
да озакони одређене принципе, унутар којих његов систем може да постоји( .Flyvbjerg,
B., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“ The British Journal of Sociology,
стр. 213-214) .
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вргнути лажну истину која се крије иза дискурса моћи а политичку
анализу заменити децентрираним тумачењем, разумевањем саме
моћи. За Хабермаса тај систем функционише у смислу да је су
веренитет/легалитет основна претпоставка потребна за регулацију
моћи путем закона. Њега не занима што се моћ успешно скрила иза
тог закона и његове наводне контроле.21)
Насупрот Хабермасу, Фуко и Дерида сматрали су да је ко
муникација увек и у свим временима била прожета структурама
моћи, јер „моћ је присутна увек“. Зато је, по њима, бесмислено
оперисати у концепту комуникације у коме моћ одсуствује. За оне
који проучавају моћ, комуникација је окарактерисана кроз „не-ра
ционалну реторику“, доминацију и интерес, а валидност, како је
Хабермас схвата, потиснута је елоквенцијом, скривеном контро
лом и харизмом. Да ли су комунитивна или реторичка позиција
„исправне“ овде нема значаја. Јер питање комуникативне рацио
налности наспрам реторичности треба оставити отворено. Основ
но питање остаје да ли је уопште могуће раздвојити рационалност
и моћ једну од друге у самој комуникацији, и да ли рационалност
може бити виђена изоловано од саме моћи, што би било исто што и
одговорити на питање да ли су људи базично добри или зли. У том
смислу је Хабермасова претпоставка комуникативне акције изван
односа моћи, „априористичка је и нетачна, будући да заборавља
свој сопствени аксиом, да филозофска питања треба подвргнути
емпиријској верификацији “ . 22)
Стратегија Фукоа заправо јесте да се крајности овог дуали
зма избегну контекстуализацијом. Погрешно је критиковати Фу
21) Аутор сматра да је главни проблем код Хабермаса то што је заменио места аксиому и
хипотези, и да за сигурно узима оно што би требало најпре емпиријски и историјски
доказати; јер нас два века писања устава упозоравају да реформе институција мењају
понашање само хипотетички а не у стварности. Аутор сматра да је основна слабост Ха
бермасовог пројекта у неповезаности идеала и стварности, у раскораку између намера и
оног што се стварно дешава. Сам Хабермас сматра да дискурс не може да створи услове
потребне за остварење демократије и етике дискурса. Дакле, сматра аутор, дискурс о
етици све што Хабермас може да понуди. То је и основни проблем његовог промишља
ња, јер нам приказује утопију комуникативне рационалности, али не и начин да се до ње
дође. Он сам спомиње недостатак кључних институција и социјализације као препрека
за дискурзивно доношење одлука. Међутим, Хабермасу мањка конкретно разумевање
релација моћи које је потребно за политичку промену. Проблем искључења ставља Ха
бермаса у незгодну позицију јер га пракса оповргава, у том смислу да су само на пољу
конфликта и сукоба мишљења искључених, феминисткиња, па и зелених, могла су да
постигну нешто на афирмацији својих позиција, а не путем рационалног консензуса.
Како су Ели и Рајан већ показали, историјски процес конституисања саме јавне сфере
развија се не кроз рационални дискурс сам по себи, већ кроз борбу (Flyvbjerg, B., „Ha
bermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“, стр. 213- 215).
22) Чак и његови најватренији следбеници попут Шиле Бенхабиб и Александра Ферара,
оштро су критиковали Хабермасов формализам, идеализам и неосетљивост за контекст.
( Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?., стр. 216, 218).
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коа за релативизам ако то чинимо релативистичким средствима без
норми, а њих нема“. Фуко поентира: „ Не сматрам да неко може
да тврди било шта унутар поретка теорије. “ Он одбацује и рела
тивизам и фундационизам, замењујућу их „ситуационом етиком“,
тачније, контекстом. Конкретно мислећи на Канта и Хабермаса,
Фуко тврди да за разлику од њих он „не трага за тим да омогући
остварење метафизике, која ће у коначном исходу постати наука.“
Аутор сматра да дистанцирање од фундационизма и метафизике не
оставља Фукоа без нормативног оквира, јер су те норме код њега
изражене у намери да оспори сваку злоупотребу моћи ко год да је
продукује, и ко год да је њена жртва. 23)
Јавност као хипотетички субјект/симболичка референца
поседује друштвену и политичку моћ покретања, иницирања ре
аговања масе, гомиле, активирања/усмеравања њихове социјалне
енергије, позитивне или негативне. Репрезенти медијски експони
ране јавности, односно њених гласноговорника (политичке парти
је, друштвене групе, организације, друштвени покрети као носио
ци грађанских иницијатива, лидери, публицистички експониране
личности, експерти...) реферирају симболички на тај хипотетички
колективитет, гласачку јавност, медијску публику, али и покренуту
масу, у циљу пројектовања одређених, преферираних идеолошких,
политичких, културних оријентација у ту симболичку референцу.
Док би Хабермас желео да појединцима и групама цивил
ног друштва пропише на који начин, којим процедурама треба да
руководе свој дискурс, он с друге стране не жели да каже ништа о
исходу тих процедура. Фуко, међутим, не прејудицира ни процес
ни исход, већ предлаже фокусирање на конфликт и на односе моћи
као на кључне тачке борбе против доминације. Аутор сматра да је
та борба од кључног значаја за развој цивилног друштва, како када
је реч о унутрашњим сукобима група унутар цивилног друштва,
тако и када је реч о сукобу самог цивилног друштва и државе, или
цивилног друштва против капитала. Одбацујући тоталитарне тео
ретизирајуће приступе слободи, Фуко за политички задатак сматра
критику рада институција које су наизглед неутралне и независне,
на начин да политичко насиље које се крије иза њих може бити
демаскирано. Мислећи на Хабермаса, Фуко истиче: „проблем није
у томе да се релације моћи разреше у утопији перфектно транспа
рентне комуникације, већ да се понуде технике управе, принципи
права, као и етике који би омогућили да се доминација као после
дица „игара моћи“ сведе на минимум “. Отпор и борба насупрот
консензусу представљају за Фукоа најчвршћу основу практикова
23) Flyvbjerg, В., Op. cit., стр. 221
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ња слободе. Аутор сматра да је то кључна разлика између њих дво
јице.24)
Реч је о потпуно различитим приступима у промишљању
друштва. У Фукоовом промишљању борбе наспрам контроле, и
конфликта наспрам хабермасовског консензуса, његовог конструи
сања комуникативних идеалитета као претпоставки за могућу де
мократизацију процеса одлучивања и друштва у целини. Конфлик
ти као такви, обично су виђени као нешто опасно, деструктивно по
социјални мир и ред, нешто што треба ограничити и разрешити,
што је и Хабермасово становиште. Међутим, постоји мноштво до
каза према којима је социјални конфликт заслужан за очување мо
дерних демократских друштава, јачањем њихове кохезије. Према
Фукоу, суспрезање конфликта је гушење слободе, јер је право на
учешће у сукобу део саме слободе. У стварном друштвеном и по
литичком животу, лични интереси и сукоби неће устукнути пред
неком свеобухватном друштвеном идејом, као што Хабермас сма
тра. Мислити тако значило би поновити Русоову грешку веровања
у „Општу Вољу“, која је веома удаљена од стварне воље одређених
индивидуа и група.25)
Снажно цивилно друштво гарант је постојања конфликта.
Потпуно разумевање цивилног друштва и демократије мора се за
то засновати на мисли која смешта конфликт и моћ у његово сре
диште, као што чини Фуко, за разлику од Хабермаса. Али значај
Хабермасовог концепта јавне сфере није занемарљив за разумева
ње проблема слободе, као што не може да се занемари величина
самог његовог интелектуалног подухвата по себи, поготово у вре
ме кад је већина филозофа одустала од таквих претензија и висо
ких циљева. „Чак и ако тај амбициозни план не може да се испуни,
историја филозофије и науке показује да можемо много научити из
самог покушаја да се то учини. Међутим, практичне форме јавног
живота одане конфликту и спремне за конфликт, нуде супериор
нију парадигму цивилних грађанских врлина, него форме јавног
живота које су дискурзивне, и зависне од консензуса“.26)
Једна од важних дилема када је у питању јавност и њена дру
штвена/политичка моћ односи се на питање који су чиниоци одре
ђујући за карактер јавног мњења и процесе његовог формирања.
Да ли појединци као припадници масовне публике заиста учеству
ју у колективном одлучивању/формирању јавног мњења, праћењем
24) Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“, стр. 224
25) Flyvbjerg, В., Op. cit., стр. 228-229
26) Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?, стр. 230
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медијске дебате и заузимањем „стране “ у расправи, док профили
шу свој политички став саоб
 ражавајући га према мишљењу дру
штвене групе која репрезентује преферирану „страну“, односно
насупрот онима који репрезентују другу/друге „/стране“. Одговор
на питање у ком степену одређене/доминантне друштвене групе /
вође јавног мњења имају моћ да под одређеним околностима инду
кују префериране реакције јавности на актуелни општи проблем,
да наметну мњењским токовима властита гледишта, перспективе,
стратегије разрешења датог проблема, у великој мери зависи од
степена стварне аутономије медија, као и од преовлађујућег типа
политичке културе (ауторитарна/демократска).
В. Прајс је дефинитивно обеснажио идеју о масовној публи
ци као маси, али ипак није имао илузија о томе да ли су комуника
тивне/друштвене позиције у јавној расправи једнаке за све. Тако он,
као једну од одлика процеса колективне комуникације и групног
одлучивања издваја поларизацију учесника на „вође“ и „следбени
ке“ (актере и посматраче). У овом контексту теорија проучаваоца
медијског деловања о двостепеном току друштвене комуникације
показује се као релевантна за теоријско опсервирање процеса фор
мирања индивидуалног и колективног (јавног) мњења.27)
Јавни/медијски дискурзивни комплекс представља процес
којим се медијска публика трансформише у јавност. Представља
њем конкретних друштвених група које их репрезентују, медији
информишу политичку публику о идејама и погледима на актуелни
проблем који су у друштвеном оптицају. Друштвено и политички
се позиционирајући спрам датих општих питања појединци акти
вирају неке од својих друштвених идентитета, односно наступају
из њих док доносе свој суд, или схватају проблем кроз обрасце
групних когнитивних схема.
27) На чињеницу да у основи постоје две врсте људи: они који желе да се потчине и они
који желе да владају упозорили су још Е. Фром и Х. Д. Ласвел. И једни и други пре
ко групних норми, предрасуда, когнитивних матрица, стереотипа и посебних обреда
стварају у себи додатну подлогу за властити идентитет. Према теорији о двостепеном
току друштвене комуникације, информације, идеје и мишљења изражена путем масов
них медија пролазе кроз филтер групног мишљења ( ставова вође, или публицистички
експонираних личности), па тек онда (дакле, селективно) долазе до реципијента. Код
њега се селективни процес појављује у три облика: селективној изложености, која под
разумева несвесно избегавање контакта са средствима масовног информисања чији са
држаји нису истоветни предиспозицијама реципијента; селективној пажњи, која значи
несвесно опадање или појачавање концентрације приликом пријема поруке, зависно од
степена сагласности са постојећим ставовима, интересима итд.; селективном памћењу
које је опет у функцији ставова и интереса примаоца поруке. У складу са овим сазна
њима, пропагирање идеје и акције кроз дифузно деловање усмерава се на потенцијалне
реципијенте преко различитих ауторитета и вођа група, односно на бази претходних
упознавања са стандардима група унутар којих се мисли деловати (Katz, E.,The two –
step flow of communication, Public Opinion Quaterly, Vol. XXI, 1957, prema Влајки, Е.,
Игре друштвеног комуницирања, Младост,, Београд, 1984, стр. 132)
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Општерелевантна друштвена питања формулишу се и ме
дијски посредују кроз опсервацију актуелних тематских комплек
са и проблема и њихово формулисање у оквирима постојећих/
доминантних дискуса. Актери у јавној дебати се, као политички
актери (представници цивилног друштва и представници државе)
друштвено и политички позиционирају, а грађани као учесници у
медијски посредованој јавној дебати се путем друштвене комуни
кације одређују спрам њих.
Постоји на комуникативном нивоу нешто што се у друштву,
одређеној политичкој култури, сматра неопходним ступњем соци
јалне комуникабилности, као и критичном масом одговарајућих
информација које пружају могућност појединцу да идентификује
и разуме општи проблем о коме се јавно расправља, и да кроз про
цес индивидуалног сазнања у оквиру колективне, медијски посре
доване комуникације /јавне дебате препозна/одабере тај друштве
ни идентитет ( који он кроз припадност групи, кроз комуникацију
усваја) из кога ће перципирати актуелни проблем односно доноси
ти свој суд и реаг овати.
Чак и ако се јавља само у свету политичке имагинације/кон
структа, јавност је друштвена фикција која управо зато што делу
је као стварна покреће стварне политичке снаге. Чак и само као
политичка фантазија, она покреће друштвену имагинацију која се
путем симболичке референце уграђује у каталог идеја, вредности
у јавној сфери и делује кроз процес јавне друштвене комуникације
као својеврсни оријентир при процесима индивидуалног и колек
тивног одлучивања и сазнања.
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РЕЗИМЕ
Основно теоријско усмерење овог чланка представља исто
времено разматрање феномена јавности као социокултурног про
стора, односно као специфичног пролазног облика друштвеног
комуницирања и груписања. Истраживање појма јавности у овом
раду тако је организовано да укључи опсервирање одређених аспе
ката релација јавности и медијске публике, као и релације јавности
и културе, односно културних склоности схваћених као „друштве
ни модели јаства“. Овде смо такође увели и са проблемом јавности
повезали и специфично интерпретиране појмове дискурса и иден
титета, а у контексту разматрања релација јавности и друштвене
моћи. Контроверза у вези с проблемом ових релација састоји се у
размимоилажењу полазних усмеравања теоријске пажње на разма
трање друштвене моћи јавности с једне стране (Ј. Хабермас о мо
ћи јавног дискурса), или фокусирање на односе моћи унутар јавне
комуникације, /доминантног дискурса у јавној сфери ( М. Фуко о
дискурсу моћи). У овом раду смо као посебно важно издвојили те
оријско усмерење В. Прајса. Оно је усредсређено на повезивање
проучавања индивидуалних и колективних процеса сазнања и од
лучивања/формирања мишљења, у оквиру истраживања процеса
друштвене комуникације.
Кључне речи: јавност/јавна сфера/јавно мњење, (медијски) дискурс, ко
муникација, друштвена идентификација, идентитет, кул
турна склоност, друштвена моћ
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Milena Pesic
PUBLIC: MEDIA DISCOURSE, CULTURE AND POWER
SUMMARY
Basic theoretical orientation of this article is obsrevation of the
notion of public as socio-cultural space, and as specific temporary way
of social communication and organizaton. Opservation is organized in
such way that can include analyzes of particular aspects of relation bet
ween public and media audience, and relations between public and cul
ture. In this article is incorporated, and connected with notion of public,
specific interpretation of discourse and social power. Controversy rela
ted to this problem is theoretical depart in basic approach of the social
power of the public, on aone hand (Habermas opsrevation of power
related to public discourse) and to the power relation in public commu
nication, dominant discourse in public sphere, on the other (M. Fukos
s opsrevations of discourse power). We have also incorporated theore
tical aproach ot V. Price, wich is focused in connection of two level of
analizes: individual and colective processes of cognition and decision
making/ fotmation of public opinion, in kontekst of alalyzing proces of
social communication.
Key words: public/ public opinion/ public sphere, media discourse, commu
nication, social identification, identity, cultural predosposition,
social power
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КОНЦЕПТ СЛОБОДЕ У ПРОГРАМИМА
РЕЛЕВАНТНИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ1)
Појам слободе, уз појам политике, како је истакао Подуна
вац, два су средишња нормативна појма обухваћена идејом гра
ђанства која је кључна за демократију (Подунавац, 2001: 8). Греј
истиче да су либерали тако различитих концепција као што су Џон
Стјуарт Мил, Исаија Берлин, Фридрих Хајек и Роберт Нозик, од
ређивали либерализам као ону доктрину која слободи придаје при
оритет у односу на друге политичке вредности (Греј, 1999: 122).
Русо предвиђа да ће човек попут његова Емила посвуда бити сло
бодан јер „слобода није ни у једном облику владавине, она је у
срцу слободног човека, он је посвуда са собом носи“ (наведено
према: Лаловић: 2006: 201). Лаловић закључује да се човек „само
обликује као слободно политичко биће, у пуној узајамности с дру
гим суграђанима, утолико што постаје способан законима као оп
штим нормама одређивати границе између јавнополитичке сфере
озбиљења слободе и приватне сфере човекове независности“ (ibid.:
221). Дакле, слобода као еманципацијска и регулативна идеја чо
1) Реч је о шест политичких партија које испуњавају два Сарторијева критеријума реле
вантности: да на неколико узастопних избора прелазе изборни цензус од 5%, односно да
имају коалициони потенцијал за формирање владе. У првом таласу формирања партија
– током 90-их, као релевантне су се наметнуле: Социјалистичка партија Србије (СПС),
Српски покрет обнове (СПО), Демократска странка (ДС), Српска радикална странка
(СРС) и Демократска странка Србије (ДСС), док је у другом таласу демократизације,
након промене режима у Србији 2000. године, статус релевантне странке, након неколи
ко узастопних избора освојила и новоформирана странка Г17 Плус.

185

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 185-214.

векове самоусавршивости не може да буде редукована на простор
индивидуалног. Како запажа Хабермас, „легално институциона
лизована улога грађана мора бити уроњена у контекст политичке
културе која је прожета концептом слободе“ (Habermas, 1994: 346).
Готово све политичке странке ће своје одређење концепатадефиниција слободе утемељити у нормативним постулатима ли
берализма. Две су странке – СПС и ДС дефинисале слободу као
слободу избора. У програму СПС из 1992. године слобода је дефи
нисана као „моћ сваког појединца да према сопственим потреба
ма и мерилима бира међу различитим могућностима свог живота,
рада, духовног и материјалног развоја.“ Премда је појам слободе
уграђен у бројне одреднице програма ДС, у оснивачким и потоњим
програмима ДС нема прецизне дефиниције. Тек ће у програму ДС
из 2001. слобода бити концизно дефинисана као „основна људска
вредност“ - „слобода се изражава кроз могућност избора“. Де
мократе сматрају својом „трајном обавезом да се боре за све ви
дове личних и политичких слобода, пре свега слободу и право на
стицање свих потребних информација и аргумената за слободан
избор, а против свих видова манипулације, демагогије и прикрива
ња чињеница“. У оснивачком програму СПО, из 1990. речено је да
„свим грађанима Србије мора да буде Уставом зајамчена слобода
да исповедају и проповедају оно што желе“. При том је истакнуто
да „Устав и закони не смеју, наравно, да толеришу терор, крими
нал, националну, верску и расну мржњу, нити насртај на државне
границе Србије или Југославије.“ У оснивачком програму ДСС из
1992. и у потоњем из 1994. слобода је дефинисана у једној јединој
краткој реченици: „Људска слобода је неповредива“. Г17 Плус ће
слободу у свом оснивачком програму из 2004. дефинисати конци
зно: „слобода подразумева права и одговорности“. Ове су дефини
ције непорециве са становишта либерализма, али су истовремено
и рудиментарне, тј. нису развијене у пуној екстензији и варијетету
либералне мисли.
Егземпларна, у односу на све остале странке, је и у овом до
мену СРС – њена изворна дефиниција слободе не само да излази
ван оквира либералног поља – она је дистинктивно антилиберал
на. Премда се у предизборном програму из 1992. као и у програ
му из 1994. декларативно позива на „најбоље слободарске тежње
свог народа“, и помиње „доследно поштовање грађанске слободе
и права“ у циљу „развијања парламентарне демократије,“ ова
странка пропушта да изложи дефиницију слободе. Међутим, у оба
ова програма српски радикали остварење слободе везују за оства
рење ултимативног циља – стварање нације-државе. У програму из
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1992. и 1994. „политичко јединство свих српских земаља“ одређе
но је као „предуслов“ радикалске борбе за „слободу, демократију и
народно благостање.“ За СРС циљ није остварење слободе човека
– појединца већ „обнављање слободне, независне и демократске
српске државе која ће обухватити целокупно српство, све српске
земље.“ Дакле, концепт слободе инкорпориран је у антилибералан
концепт остварења нације-државе - српског Lebensraum. Тек ће у
програму из 1996. СРС дати либералну дефиницију слободе која је
сада дефинисана као: „основна људска вредност и главно својство
људске егзистенције, али и претпоставка и предмет сваког прав
ног поретка.“ Дакле, слобода је сада предуслов владавине права.
Премда СРС у другим деловима истог програма не одустаје од свог
ултимативног циља – српске нације-државе, индикативно је што и
српски радикали коначно проговарају језиком либерала у тако ва
жном домену као што су слобода и људска права.
Нојман је у првој реченици свог дела „Владавина права“ кон
статовао: „модерној држави својствене су две караткеристике: по
стојање сфере суверенитета државе и постојање сфере ослобођене
од ње.“ Надаље овај аутор уочава да модерна држава признаје у од
лучујући периодима своје егзистенције извесна људска права – тј.
јемчи извесно подручје слободе од државе, односно ... употребља
ва идеју слободе. Нојман указује на конструкцију правног система
у компетитивном друштву у којем је концепција личне политичке и
економске слободе, која имплицира постојање сфере слободе у ко
ју држава нема право да интервениште – то је тзв. преддржавни ка
рактер слободе (Nojman, 2002: 221). Слобода се јемчи формалним
рационалним законима. То значи: општим законима и применом
општих закона од стране независних судија (формална структура
правног система). Дакле, Нојман слободу у правном смислу од
ређује као одсуство ограничења. Ту дефиницију најјасније је по
ставио Хобс, сматра Нојман: „слобода је ... одсуство спољашњих
препрека“ (Hobbes, н.д.: 116; наведно према: Нојман, 2002: 52).
Констан ће дефинисати слободу као конкретно право сваког чове
ка да се подвргне само праву (наведено према: Греј 1999: 36). Он
указује на разликовање античке и модерне концепције слободе –
код модерних људи, појединац, који је независан у свом приватном
животу, чак је и у најслободнијој држави суверен само наизглед.
Његова сувереност је ограничена и готово увек суспендована, а ко
је ту и тамо и остварује, он то чини само да би је одбацио“ (ibid.).

187

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 185-214.

НЕГАТИВНА VS. ПОЗИТИВНА СЛОБОДА
Често се истиче како је концепција слободе коју користе кла
сични либерални аутори у потпуности или делимично негативно
обојена (Лок, Кант, Смит, Џ. С. Мил), док се нови либерали и соци
јалисти залажу за позитивнију концепцију. Ту разлику је у њеном
најједноставнијем и најчистијем облику уочио Констан. Греј ука
зује на Констанову дистинкцију концепције слободе Старог све
та која је била радикално другачија од модерне. Док за модерног
човека слобода значи постојање једне заштићене сфере немешања
или независности појединца у оквиру владавине права, дотле је
она за древног човека (код старих Грка и Римљана) представљала
само право на један глас у доношењу колективних одлука (Grej,
1999: 13). Сличну је дефиницију у савремено доба изложио сер
Исаија Берлин (Berlin, 1969) у чувеном есеју „Два појма слободе“
(1958): „Смисао слободе, по мом схватању тог појма, не значи јед
ноставно само одсуство ускраћености, него и одуство препрека
могућности избора и делања, одсуство ометања на путу којим неко
одлучи да иде.“ Берлин, дакле, изоштрава традиционалну дефини
цију слободе као одуства ограничења које намеће власт у погледу
онога што неко може чинити уколико то жели (наведено према:
Дворкин, 2001: 328). Греј је запазио да је поменуто дело Исаије
Берлина значајно не само због одбране негативне идеје слободе
схваћене као немешање, него можда још и значајније због тога што
је утемељило схватање вредности слободе на сукобу вредности у
људским пословима. Берлинова је теза да људско искуство сведо
чи о неизбрисивој и крајњој разноврсноти вредности, које се међу
собом надмећу и за које не постоји неки виши стандард арбитрира
ња. Квалитет избора, и према томе, слободе личности извире баш
из овог радикалног плурализма вредности (Grej, 1999: 57). Дакле, с
једне стране слобода подразумева немешање и независност, одно
сно, с друге стране, право на аутономију у личном избору.
Још је Хегел у „Филозофији права„ изнео приговар концепту
негативне слободе сматрајући је „једностраном, али пошто та јед
ностраност садржи једно суштинско обележје, она се не сме одба
цити. Међутим, недостатак ове концепције састоји се у томе што
она хипостазира своју једностраност, постављајући је на највише
место и додељујући јој јединствено значење“ (наведено према:
Нојман, 2002: 54). Како указује Греј, хегелијански угао гледања на
слободу подразумева концепт позитивне слободе који се састоји у
томе да индивидуална слобода у пуном смислу речи подразумева
могућност постизања самоостварења. Под политичком садржином
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позитивног посматрања, пак, подразумева се да се и извесни изво
ри, средства, овлашћења или способности, потребни за самооства
рење, морају сматрати саставним делом самог појма слободе. То
је и била основица на којој су модерни либерали бранили државу
благостања као институцију која унапређује слободу: таква држа
ва, по њима, даје појединцима потребна средства и тиме шири про
сторе њихове слободе. То значи да позитивна слобода подразумева
нешто више од законитог права на делање – то првенствено значи
имати ресурсе и могућности за делатност постизања најбољег у
сопственом животу, закључује Греј (Grej, 1999: 80). Но, модерни
класични либерали одбацују хегелијанску верзију позитивне сло
боде зато што она, како указује Хајек, на крају доводи до изједна
чавања слободе са моћи (овлашћењем) да се делује – што је теза
супротна либералном идеалу слободе, јер моћ, по својој природи,
не може бити распоређена подједнако. Зато изгледа да између хе
гелијанског схватања позитивне слободе и либералних вредности
као што су разноврсност и једнакост, постоји непремостиви кон
фликт, закључује Греј (Grej, 1999: 80, 81).
Греј надаље указује да, за разлику од Хегелове, концепције
Спинозе и Канта нису толико супротстављене либералним вред
ностима. Спиноза и Кант су у образлагању толеранције и ограни
чене владавине употребили овај појам да би означили аутономију
или индивидуално самоодређење. По том гледишту, слобода није
колективно самоодређење већ пре рационална самоуправа инди
видуалног актера (делатника). Ова идеја заступљена је у најли
бералнијем делу Мила – „О слободи“, а њени корени су у преди
сторији либерализма о којој је реч у списима стоика, указује Греј
(Grej, 1999: 81). Ова верзија позитивног гледишта изгледа сродна
либералној интелектуалној традицији. Та индивидуалистичка ва
ријанта осветљава још једну димензију разликовања негативне и
позитивне слободе. Реч је о разлици између концепција слободе
по којима је она увек и једино интерперсонални однос, и позитив
них концепција којима се допушта ограничавање индивидуалне
слободе унутрашњим стегама као и друштвеним препрекама. У
свом најуверљивијем облику, позитивно гледиште види слободу
као неограничавање опција – било акцијом других било интерним
карактеристикама самог актера, као што су слабост воље, ираци
оналне фантазије или инхибиције и некритичко прихватање кон
венционалних норми. Идеја слободе схваћене као неограничавање
опција повезана је са идејом аутономног појединца којим не влада
нико други и који влада сам собом. Ова идеја аутономног поједин
ца је централна у Кантовој и Спинозиној филозофији тако да се
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мора схватити као један од кључних појмова либералне традиције,
истиче Греј (Grej, 1999: 81).
У програму СПС из 1992. године изложена је једна комби
нована примена негативне и позитивне концепције слободе – од
носно захтева за неограничавањем опција као предуслова реали
зације самоостварења. У програму СПС је речено да је слобода на
првом месту основних вредности демократског социјализма и да
стога: „појединац мора бити, пре свега, слободан од сваке споља
шње принуде која спутава остваривање животних циљева. У том
смислу слобода претпоставља укидање сваке тираније, деспоти
је и политичке диктатуре. Више од тога, слобода у позитивном
смислу значи да појединац – на основу познавања сопственог бића
– може неспутано развијати све своје стваралачке способности.
То претпоставља укидање материјалне беде и искоришћавање
људи.“
Слобода као аутономија изложена је великој критици у дели
ма савремених либерала. За Берлина (у делу „Два појма слободе“)
она подразумева грешно рачвање јаства на два дела – виши и нижи,
рационални и онај повезан са жудњом, суштински и емпирички
– па се лако може употребити као изговор за патернализам и ти
ранију. По Хајековом мишљењу (у његовом делу „Конституисање
слободе“), идеја аутономије (какву заступа, на пример, Џ. С. Мил)
подразумева претњу слободи појединца – подвргавање конвенци
оналним нормама и пристајање на наслеђене облике живота. Саме
концепције аутономије обично су релативно отворене иако могу
бити и затворене – уколико подразумевају да су аутономни актери
поредодређени да се окупе око једног облика живота или се сложе
око једног јединственог корпуса истина (Grej, 1999: 82). Ниједно
слободно друштво не може дуго издржати без стабилних моралних
традиција и друштвених конвенција; алтернатива таквим нормама
није индивидуалност већ принуда и расуло. Идеалом аутономије
у терминима социјалне психологије не подразумева се човек чи
ја је покретачка снага у њему самом и који не води рачуна о свом
друштвеном окружењу, већ пре критички и самокритички оријен
тисани појединац чија је верност нормама друштва коме припада
инспирисана најбољим могућим испољавањем сопствених рацио
налних моћи. Оваква једна отворена концепција аутономије којом
се избегава рационалистичка метафизика јаства оне врсте коју је
критиковао Берлин и која зависи и од улоге конвенција и традиције
као услова слободе чини се сасвим блиском либерализму, закључу
је Греј (Grej, 1999: 83).
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Одреднице програма Г17 Плус могла би се сврстати у отво
рену концепцију аутономије, где се појединац аутентично потвр
ђује управо кроз интеракцију са плуралним друштвом. У програ
му Г17 Плус, ова странка излаже веру „да сваки појединац има
право на слободан развој своје личности.“ Надаље се објашњава
да „принцип слободног развоја личности одговара плуралистичком
концепту друштва који одражава широку разноликост мишљења,
потреба и интереса грађана и који представља основу слободног
друштва.“
Кант сматра да се људи одричу своје спољашње слободе како
би је одмах потом опет примили као чланови државне заједнице.“
Слобода коју грађанин поново добија јесте слобода „регулисаног
поретка зависности“ (Kant, Rechtslehre, наведено према: Нојман,
2002: 175). Држава која се конституише на такав начин „јесте унија
једног броја људи који се налазе под влашћу правних закона. Ове
законе као такве треба посматрати као нужне a priori – тј. као оне
који следе из концепција спољашњег права уопште, а не као зако
не који су успостављени само статутом. „Слобода је независност
од принудне воље другог, и утолико уколико може коегзистирати
са слободом свих у складу са универзалним законом, она је ис
кључиво, изворно, природно право које припада сваком човеку на
основу његове људске природе.“ Слобода је, према Канту „право
човечанства на нашу властиту особу“ (Kant, Einleitung; наведено
према Нојман, 2002: 176). Ова формула открива да се природна
слобода људи потпуно губи у држави, јер одлука о томе да ли моја
слобода може коегзистирати са слободом других чланова припада
само држави. Концепција друштвеног уговора, дакле, имплицира
потпуно уступање слободе, закључује Нојман (ibid.).
Код Хегела, пак, истиче Нојман, слободна воља човека по
стаје примарни принцип државе. Слободан човек који схвата самог
себе појављује се као темељна максима државе. Његова концеп
ција није негативна правна концепција слободе коју налазимо код
Канта, већ је то филозофска концепција. Човек се неће само еман
циповати од својих жеља, као што то захтева Кантова етика, већ
ће их испунити. Пошто Хегел заснива државу на слободној вољи
човека, он прихвата рационалистички принцип природног права.
Утолико појединац не сме ишчезнути у држави. „Слободна воља
мири све. На тај начин се помирење догађа како посредством ин
дивидуалног тако и посредством опшег интереса. Индивидуалитет
више неће бити жртвован“ (наведено према: Нојман, 2002: 194).
Хегел, дакле, поставља исти онај проблем који су поставили Ру
со, Кант и Фихте, тј. проблем на који начин могу индивидуална
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и државна воља постати идентичне, како држава и индивидуална
слобода могу бити реализоване у једно те исто време и у истим
сферама живота. Док Русоово решење претпоставља испуњење из
весних политичких и економских услова, Кант и Фихте преносе то
решење у сферу трансценденталног. Ради решења овог проблема
Хегел уводи други принцип државе, који се може назвати Монте
скјеовим принципом - тј. историју у којој објективни дух, народни
дух (Volkgeist), реализује самог себе. За разлику од овога објектив
ног духа, појединци су до извесне мере случајни. „Да ли одређени
појединац постоји или не, то је питање према којем је објективни
обичајносни поредак равнодушан јер је само он оно чврсто. Он је
моћ која управља животом појединца. Појединац који ради у ко
рист својих циљева и интереса ради истовремено и за универзалне
сврхе. Он дела не само за себе, не против „поретка универзума већ
за њега; јер лукавство ума је то које допушта страстима да делују
за њега.“ У изолацији, појединац је ништа. Појединац може ужи
вати своју слободу само у држави. Нојман указује да Хегел полази
од концепције римског права, и развија концепцију особе и долази,
у сагласности са природним правом, до постулата о правној јед
накости људи. Његов постулат гласи: „Особа мора себи дати неку
спољашњу сферу своје слободе да би била као идеја“ – дакле, ње
гова концепција обухвата и правну и филозофску слободу (Нојман,
2002: 196). Односно, слобода се очитује у свом легалистичком и
филозофско-идеалистичком значењу.

ИДЕАЛИСТИЧКИ „LAISSEZ FAIRE“ ПРИНЦИП
У оквиру традиције енглеског индивидуалистичког обрасца
либералне цивилизације, настао је мит о цивилном друштву у ко
јему је, како је то запазио А. Ј. П. Тејлор, „држава остављала одра
слог грађанина на миру“, док су држави „помагали само они који
су то желели“ (Taylor, 1965: 1; наведено према: Греј, 1999: 43). Ме
ђутим, идеалистички принцип „laissez faire“ је постајао све ужи,
док се сфере државне контроле и мешања у послове појединаца и
заједнице све више шири. Греј указује на неодређеност и, чак, дво
смисленост самог слогана laissez faire. Сваки заступник тог сло
гана ослања се на теорију правде или појединачних права која му
тумачи шта се сматра мешањем или упадом у домен слободе. Оце
не о повреди принципа laissez faire, према томе, претпостављају
постојање теорије о основаним („праведним“) правима на слободу
и имовину, и те оцене варирају у складу са различитостима таквих
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основних теорија (Grej, 1999: 99). Дворкин скреће пажњу на чи
њеницу познату филозофима, али често игнорисану у политичким
расправама, да термин „индивидуална, појединачна права“ има
различиту тежину у различитим контекстима. У већини случајева
кад кажемо да неко има „право“ да нешто учини, подразумевамо
да би било погрешно мешати се у његово деловање, или бар да су
потребни посебни разлози да оправдају било какво мешање. На
пример, тврдња да грађани имају право слободе говора мора под
разумевати да је за власт погрешно да их спречи да говоре, чак и
кад верује да ће оно што ће они рећи донети више штете него кори
сти. То тврђење не може значити ... само да грађани не чине ништа
лоше кад говоре оно што мисле, иако власт задржава право да их у
томе спречи (Dvorkin, 2001: passim, 236, 238, 239).
Само је једна партија у свој програм уградила идеалистички
laissez faire принцип. У оснивачком програму СПО из 1990. рече
но је да „свим грађанима Србије мора да буде Уставом зајамче
на слобода да исповедају и проповедају оно што желе“ (истакла
Д.В.). Истовремено је формулисано и ограничење овог принципа:
„Устав и закони не смеју, наравно, да толеришу терор, криминал,
националну, верску и расну мржњу, нити насртај на државне гра
нице Србије или Југославије.“
Нојман указује на Хегелово ауторитативно противљење lais
sez faire принципу. Хегел објашњава да слобода не значи слободу
да се чини и да се пише оно што се хоће: „Такви погледи припадају
неразвијеној сировости и површности маштовитог теоретисања.“
Код Хегела, напротив, слобода имплицира ограничавање. Држава
ограничава слободу и за Хегела је била незамислива акција против
државе пред судовима или административним трибуналима тако
да су јемства за права на слободе дата једино онда када се интереси
државе и интереси грађанског друштва поклапају. Ако се они рази
лазе, на делу је иста она дилема која се јавља у свим рационалним
теоријама: или ће држава укинути право на слободу или ће грађан
ско друштво укинути државу. Хегелијанска концепција говори да
се политичке и економске слободе, дакле, не схватају као слободе
које постоје пре државе - њих једино гарантује држава. Оне су, сма
тра Хегел, производи историјског процеса, деца цивилног друштва
(наведено према: Nojman, 2002: 197).
На трагу Хегелових приговора, могу се илустровати одредбе
програма СРС из 1996. године где је речено: „слобода је претпо
ставка права утолико што су правна регулација и правни прописи,
баш као и сви остали облици друштвене контроле, могући само
према човеку као релативно аутономном бићу: да би се, наиме, од
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некога захтевало одређено понашање мора постојати могућност
другачијег, па и супротног понашања. Са друге стране, „слобода
сваког појединца је истовремено и ограничена и заштићена у прав
ном поретку“. Овако срочена програмска одредница је у извесној
мери контрадикторна - истовремено комбинује laissez faire форму
лу негативне слободе и хегелијански приговор овом принципу. Да
кле, уочавамо антиномију: јер, „понашати се другачије“, односно
„понашати се супротно“ у односу на оно што се „захтева као од
ређено понашање“ значи, у крајњој консеквенци: понашати се по
слободној аутономној вољи – дакле, следити laissez faire принцип.
Истовремено се овом принципу слободе намеће „ограничење“ и
„заштита“ у правном поретку, али СРС пропушта да прецизира у
чему се она састоји. Управо у овом пропусту је садржана аномали
ја концепта слободе како су је изложили српски радикали.
Дворкин такође указује да се либералном концепцијом зајед
нице оштро ограничава обим до кога идеални политички аргумент
може послужити као оправдање ограничења слободе. Такви аргу
менти се не могу користити ако сама идеја у питању изазива кон
троверзе у заједници. Ограничења се, на пример, не могу бранити
непосредно, на основу тога што доприносе културном уздизању
заједнице, било да она то жели или не, јер се тим аргументом вређа
канон либералног схватања једнакости којим се забрањује власти
да тврди да су неке форме живљења суштински вредније од дру
гих (Дворкин, 2001: 337). Како онда поступити по слову либерал
ног канона са ограничењем? Могућ путоказ је назначио Девлин:
„мора постојати толеранција максималне слободе појединца која је
у складу са интегритетом заједнице“ (Devlin, „The Enforcement of
Morals“, 1959; наведено према Дворкин, 2001: 301).
Но, како установити која је то максимална слобода поједин
ца у складу са интегритетом заједнице? Поузданији одговор могао
би да буде легалистички – правном нормом, тј. законом. Дворкин
указује да према либералној концепцији слободе - у демократији,
или бар у демократији која у начелу уважава људска права, сваки
грађанин има општу моралну дужност да поштује све законе, иако
би желео да су неки од њих другачији. Он ту дужност дугује сво
јим суграђанима који поштују, њему у прилог, закон који се њима
не свиђа. Међутим, ова општа дужност не може бити апсолутна
јер чак и друштво које је у начелу праведно може доносити не
праведне законе и спроводити неправедну политику, а човек има и
друге дужности осим оних према држави. Човек мора поштовати
своју дужност према своме Богу и сопственој савести, и ако су оне
у сукобу са његовом дужношћу према држави, онда он има пра
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во, на крају крајева, да ради оно шта просуди да је исправно. Ако,
ипак, одлучи да мора прекршити закон, онда се мора подвргнути
пресуди и казни коју држава намеће, признајући тиме да је његова
дужност према суграђанима била надјачана али не и укинута њего
вим религијским и моралним обавезама. Дворкин ову тврдњу на
зива „ортодоксном позицијом“: човек има дужност да се покорава
закону, али има право да следи своју савест кад је она у сукобу са
том дужношћу (Дворкин, 2001: 234). Изгледа да овде постоји мон
струозна противречност, увиђа Дворкин. Ако неко има право да
чини оно што му савест налаже, онда како га држава може оправ
дано обесхрабрити да то чини? Зар није рђаво да држава забрањује
и кажњава оно што је признала као право да се чини? Дворкин про
вокативно закључује да један могући одговор јесте да су неки, или
сви, од оних који прихватају ово заједничко становиште лицемери
(дакле, и либерали и конзервативци) који су само на речима за пра
ва на поштовање савести, али их, у ствари не признају (Дворкин,
2001: 235).
Могуће је и у партијским програмима наћи формулације ко
је одражавају смисао Дворкинових упозорења. Две странке про
мишљају концепт слободе кроз његову синергију са принципом
одговорности. Интересантно је да ове две странке долазе из раз
личитих идеолошких провенијенција, мада обе у своје програме
инкорпорирају конзервативни елеменат одговорности. У програ
му СПО из 2001. је речено: „ми верујемо да слобода подразуме
ва и одговорност: одговорност према породици, према друштву
и према држави и одговорност за последице свог деловања. Од
говорност значи и уважавање другог и другачијег, спремност на
дијалог о разликама и на компромис“. Дакле, одговорност је мул
типлицирана – подразумева позиционирање слободе појединца у
односу на три надређена ентитета – породицу, друштво и држа
ву, што би онда требало да имплицира и већи степен одговорно
сти. Готово идентични смисао је садржан и у одредници програма
Г17 Плус. Најпре је речено да „сваки грађанин Србије треба да
има могућност да остварује слободу у оквиру породице, локалне
заједнице и државе у целини.“ За Г17 Плус, „фундаментална по
лазна поставка изградње слободног друштва јесте грађанин као
слободан и суверен појединац који је, доносећи сопствене одлуке,
одговоран за своју будућност, будућност своје породице и сходно
томе, за просперитет своје локалне заједнице и целог друштва“.
Али, по мишљењу Г17 Плус „остварење индивидуалне слободе ни
је могуће без преузимања одговорности за себе, тако и за заједни
цу“. Напослетку се закључује да се „слобода никад не сме одвајати
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од одговорности и поштовања усвојених друштвених и моралних
стандарда.“ Дакле, у овако срочене дефиниције слободе уноси се
један редукционистички елеменат самоограничења личне слобо
де користећи два класична разлога конзервативне традиције: један
је „осећај одговорности“, други је „поштовање конвенционалних
„друштвених и моралних стандарда“. Тако је концепт слободе
истовремено одређен и либералном и конзервативном премисом.
Ипак, може се закључити да савремени либерали уносе конзерва
тивне елементе у либералну матрицу како би, пре свега, решавали
проблем који је кључни – како успоставити равнотежу између ши
рење домета слободе и наслеђених конвенционалних норми, а да
се не произведу сукоби и претње по одржавање интегритета зајед
нице. Циљ слободе је, стога, успостављање еквилибријума између
реципрочних права и одговорности. Тако се ово схватање супрот
ставља класичном либералном индивидуализму.

ПЕРВЕРТИРАНА КОНСЕКВЕНЦА 
„LAISSEZ FAIRE“ ПРИНЦИПА
Примена „laissez faire“ принципа у домену слободе говора
у политици изражава се у либералној формули „причај као што
мислиш“, тј. у крајњој консеквенци либералне пермисивности то
значи да „имаш право да мислиш што хоћеш.“ Међутим, како је
запазио француски теоретичар рефлексивне социологије Пјер Бур
дије, у политици, “рећи је исто што и учинити”. Политички пред
лози, програми, обећања, предвиђања или прогнозе нису никада
логички потврдиви или непотврдиви. Они су истинити само утоли
ко уколико особа која их изговара (у своје властито или у име гру
пе) јесте способна да их учини историјском истином. Политички
слогани су речи кроз које гласноговорник дарује групу са вољом,
са планом, са надом, или, сасвим једноставно, са будућношћу. По
литички слогани производе своје властите верификације тако што
производе друштвене групе и на тај начин - социјални поредак (cf.
Bourdieu, 1991 (а): 190; такође 1991 (б): 203-220). “Стваран прин
цип чаролије перформативног изражавања лежи у мистерији ми
нистра, делегације на чијем је челу један поједини актер – краљ,
свештеник, porte-parole – наименован да говори и да делује у име
групе, која се тако конституише у њему и од њега”. Тако су го
ворници у позицији да врше “симболичко насиље” којим исказују
своју доминацију кроз комуникацију на такав начин да доминација
није препозната као таква и стога је призната као легитимна (Bour
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dieu, 1983: 73). Ова социолошка запажања индикативно указују на
опасност од первертираног ефекта примене laissez faire принципа
у домену слободе говора у политици. Наиме, консеквентна приме
на либералног принципа “имаш право да говориш што мислиш”
за последицу може имати злоупотребу у форми “говора мржње”.
Илустративни су у том погледу примери програма двеју партија –
СПО и СРС. Ове две странке оригинерне националистичке прове
нијенције изложиле су у својим програмима екстремне дискрими
наторне ставове према припадницима националних мањина – пре
свега косовским Албанацима и Хрватима.
У оснивачком програму СПО из 1990. ова странка ће прва на
политичкој сцени Србије јавно пропагирати концепт српског Le
bensraum -а. Премда, у програму је ова странка начелно деклари
сала: „боримо се за демократску, вишестраначку, економски и ду
ховно снажну државу српског народа, у којој ће бити максимално
поштовано свако национално, религијско, регионално, језичко, као
и друга грађанска права и људско достојанство. На то нас, пре
свега, обавезује демократска традиција у српском народу“. Пара
доксално је да је у истом том програму као „неодустајни циљ“ ове
странке декларисано нешто што би се могло остварити само мето
дом „етничког чишћења“: „да се васпостави бројчани однос Срба
и Шиптара какав је био последњег дана слободе, 6. априла 1941.
године“. Стога, сматра СПО, „све Шиптаре који су се, почев од 6.
априла 1941. године до данас, самовласно населили на Косово и
Метохију или другде у Србији, вратити као стране држављане
у Албанију“. Такође треба, стоји у програму СПО, „протерати у
Албанију или ван Србије све Шиптаре који су се, на ма који начин,
уплели у окупаторски план Тиране о Великој Албанији до Скопља,
Никшића, Копаоника и Мораве. Не постоји међународни закон или
конвенција који би обавезивали Србију да на својој територији тр
пи, храни и школује војнике непријатељске државе“ (сиц!). Како
је речено: „у сваком случају, укинути албански језик као службени
језик било где у Србији, укинути право Шиптара на албанску за
ставу у Србији, укинути постојеће антисрпске устројене школе,
полицијску службу, болнице, поште и судове. Те установе и службе
морају бити распуштене и основане на нов начин, као део држав
ног организма Србије а не Албаније“. Упечатљив је и аподиктичан
тон ових реченица, сукладан „тону“ дискриминаторних циљева.
Ипак, суочен са поражавајућим искуствима грађанског рата
и етничких сукоба на територији Хрватске и Босне и Херцеговине,
СПО у програму из 1993. године мења свој став – и програм. СПО
сада излаже, у основи, либералну формулу решавања мањинског
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питања: „шиптарска мањина (као и мађарска и све остале мањи
не у Србије) мора уживати максимум свих и националних и верских
и грађанских права које мањинама гарантују међународни угово
ри и која права припадници мањина уживају у најдемократскијим
државама Европе и света.“ Надаље је речено да је „шиптарско
питање у Старој Србији унутрашње српско питање и оно може
бити трајно решено само снагом демократије.“ У програму СПО
сада стоји: „наш је циљ да изградимо демократску Србију коју ће,
због њених демократских установа и због лепоте и сигурности
живота у таквој држави, сваки њен грађанин, без обзира којој ве
ри или народу припада, искрено прихватити за своју Отаџбину.“
СПО се, дакле, сада приклања реторици демократског решавања
српског националног интереса.
СРС је још екстремнија у дискриминацији. У предизборном
програму СРС из 1992. године ова странка предлаже „примену ме
ра реторзије према припадницима хрватске националне мањине
како би се омогућило збрињавање Срба које је Туђманова усташка
Хрватска протерала са њихових огњишта, као и отпуштање из
државне службе и одузимање државних станова свим садашњим
и пензионисаним чиновницима који су у Београд и савезну админи
страцију дошли као словеначки, хрватски, бугарашки шиптарскосепаратистички и муслиманско-фундаметалистички кадрови.“
СРС се залаже за „гушење свим средствима албанске сепарати
стичке побуне на Косову и Метохији, а да би „рецидиви те по
буне били немогући“, ова странка предлаже спровођење, између
осталих, и следећих, како је еуфемистички речено - „мера“: „да
се одмах протера свих 360 хиљада албанских емиграната и њихо
вих потомака“; „да се свим Шиптарима, који то желе, изда исе
љенички пасош“; „да се свим Шиптарима српским држављанима
који бораве у иностранству и тамо делују са сепаратистичких по
зиција, одмах одузме српско држављанство и забрани повратак“;
„нужно је одмах укинути сва социјална давања Шиптарима, по
себно оне која подстичу превисок наталитет“; “не одржавати
никакве скупштинске изборе на тој територији док се етничка
слика становништва не доведе у однос који је постојао 6. априла
1941. године...“ Заговарањем оваквих „мера“ колективног изгона
СРС се сврстала, исто као и првобитно СПО, у породицу екстрем
них националистичких странака које пропагирају стереотипни го
вор мржње својствен (нео)нацистистичкој идеологији.
Ипак, већина ових екстремно дискриминаторних одредби
избрисана је из програма СРС из 1994. године, да би и најблаже
дискриминаторне одредбе биле потпуно ишчишћене из програма
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СРС који је усвојен 1996. године. Дакле, уместо „етничког чишће
ња“ косовских Албанаца, СРС је спровела у дело „денацификаци
ју“ властитог програма. У програму из 1996. СРС сада полази од
констатације: „да права мањине, као колективитета, нису ништа
друго него саставни део комплекса људских права“ те да и она,
„као и индивидуална права сваког појединца, морају бити зашти
ћена у складу са највишим демократским стандардима. СРС, се
сада декларише као „странка изразите демократске оријентаци
је“, која ће „учинити све да права националних мањина буду за
гарантована највишим правним актима као и да прокламовано
право на посебност добије и реалну заштиту“. Под тим СРС под
разумева следећа права: права на сопствени културни живот, сло
бодну употребу матерњег језика и писма, што обухвата и право на
школовање и образовање, као и право на објективно и непристра
сно информисање. СРС признаје право представницима мањина
да, „уколико су изабрани, буду заступљени у државним органима
и органима локалне самоуправе.“ Међутим, проблем је и с овим
добрим (на)мерама СРС, што средства за „потпуно слободну из
градњу школа, универзитета и информативних кућа за припадни
ке националних мањина“ не би била обезбеђивана из државне касе,
већ би они сами, „према могућностима“ – „приватном иниција
тивом“ морали да приступе изградњи, оснивању и отварању поме
нутих институција. Радикали, у ствари, оваквим ставом и даље за
пречавају остваривање права националних мањина у потпуности.
Премда је, дакле, радикалски стандард примене мањинских права
и даље лимитиран, овако срочен представља огроман цивилизациј
ски корак напред у односу на изворна екстремистичка опредељења
ове странке.
Наведене одредбе програма СПО и СРС представљају егзем
пларну - најозбиљнију девијацију легитимацијске матрице партија
у политичком пољу Србије. Премда су се ове странке одрекле ових
дискриминаторних одредби – једноставно их избрисавши из сво
јих потоњих програма, оне ће остати трајни “реметилачки фактор”
у профилирању идеолошког идентитета ових странака, чинећи њи
хове легитимацијске матрице неконзистентним. Без обзира колико
су СПО и СРС биле либералне у својим потоњим програмима, пр
вобитне екстремистичке, дискриминаторне одредбе настављају да
врше post festum анулирање свих покушаја либералног легитими
рања ове две странке, дејствујући као ехо, по механизму “говорног
чина.” Према дефиницији Вевера, “говорни чин” је (опетовано) из
говарање (кључне) речи или фразе која је сама по себи већ чин (или
прети да ће то постати) тако да драматично мења дату ситуац
 ију
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призивајући процес своје врсте; на тај начин, смешта или изме
шта одређени проблем, питање у специфично подручје, окружење
и дозвољава одлучиоцима на власти да захтевају средства неопход
на да би се суочили са перципираном “наговештеном” опасношћу
(Weaver, 1993:7). Наведени примери СПО и СРС, као, уосталом, и
било који други пример драстичне злоупотребе слободе изража
вања мишљења подстичу на континуирану потрагу за идеалним
корективним принципом којим би се успоставила граница макси
малне примене слободе која се не би смела прећи - уколико се жели
избећи опасност дегенерације либералног принципа у његову су
протност – у угрожавање интегритета и опстанка заједнице.

МИЛОВ КОРЕКТИВНИ ПРИНЦИП СЛОБОДЕ
Чувена је формула Улпијана „honeste vive, neminem laede, su
um cuuique tribue“ – „поштено живети, другога не вређати, свако
ме своје давати“ (наведено према: Нојман, 2002: 172). Слобода је,
дакле, право да се чини све што другоме не шкоди. Ово је начело
изречено у француским конституцијама – из 1973: чл. 6: „La liberté
est le pouvoir qui appartient a l’homme de faire tout ce que ne nuit pas
aux droits d’autrui“ („Слобода је право које припада човеку да чини
све што не шкоди правима других“). Или, према Повељи о правима
човека из 1791: „La liberté constiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas á autri“ („Слобода се састоји у моћи да се чини све оно што не
шкоди другоме“). Маркс у „Прилогу јеврејском питању“ уочава да
је та граница у којој се свако може кретати без штете по другога од
ређена законом, као што је граница двају поља одређена међашем.
Ради се о слободи човека као изолиране, у себе повучене монаде
(Маркс, 1979: 115).
Џон Стјуарт Мил је формулисао границу ограничења слобо
де до које се може ићи. У делу „О слободи“ (cf. Mill, 1991) најпре
износи став „... да један веома прост принцип има апсолутно право
да управља у поступању друштва према појединцу кроз принуду и
контролу... То је принцип по коме је самозаштита једини циљ који
овлашћује човечанство да се, појединачно или колективно, меша у
слободу акције било ког броја својих чланова. Једини циљ у чије
име моћ може бити оправдано употребљена наспрам било ког чла
на цивилизоване заједнице против његове воље, јесте спречавање
наношења штете другима. Лично добро појединца, било физичко
било морално не представља довољно овлашћење (наведено пре
ма: Дворкин, 2001: 320). Дакле, слобода у циљу индивидуалне реа
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лизације жеља и потенцијала, како каже либерални принцип, може
бити ограничена једино слободом других да то исто постигну – тј.
уз услов да слобода једнога не нанесе штету слободи другога.
Индикативно је да је неколико партија инкорпорирало у сво
је програме Милов корективни принцип. У програму СПС из 1992.
године речено је: „једина граница слободе је слобода других лично
сти - утолико је друго лице слободе одговорност за друге људе и
за сва она друштвена збивања на која појединац својом делатно
шћу може утицати и дати им друкчији ток“. У програму ДС из
2001. је речено да залагање ове странке за слободу значи „супрот
стављање свакој диктатури и зависности, захтев да се укину сви
видови застрашивања, претњи, манипулација, да сваки човек има
неотуђиво право на свој лични пут и избор, уколико не угрожава
исто право другима.“ СПО ће у програму из 2001 рећи: „ми верује
мо у слободу човека, која подразумева слободу мишљења, изража
вања и делања, слободу појединца и слободу друштвених, верских,
националних и других група, слободу која значи право да се каже
„не“ и чија једина граница мора бити слобода других.“ Г17 Плус
ће такође у програму из 2004. нагласити: „Свако ко жели слободу
за себе, мора да прихвати и слободу других. Слобода појединца је
ограничена слободом других људи ...“
Греј ће поставку Миловог корективног принципа - ограни
чења слободе као „спречавања наношења штете другима“ назва
ти „конструктивистичком грешком“ у либералном резоновању.
Заштита пружена индивидуалној слободи, Миловим принципом,
биће апсолутна само у сфери личних акција којима се не шкоди
интересима других. Где год постоји могућност или ризик штете по
друге, ограничење слободе је оправдано – и увек може бити оправ
дано, уколико рачуница корисности покаже да се таквим ограниче
њем унапређује општа добробит, запажа Греј (Греј, 1999: 75).
У програму СПС из 1992. назначена је граница ограниче
ња: речено је да се „слобода говора, штампе удруживања, јавног
окупљања, вероисповести и кретања може ограничити само ако
се насиљем и пропагирањем расне, верске и националне мржње ус
краћују људска права и слободе других људи.“ Слично, у оснивач
ком програму СПО, из 1990. такође је стипулисана граница сло
боде. Најпре је речено да „свим грађанима Србије мора да буде
Уставом зајамчена слобода да исповедају и проповедају оно што
желе“, али да, при том, „Устав и закони не смеју, наравно, да то
леришу терор, криминал, националну, верску и расну мржњу, нити
насртај на државне границе Србије или Југославије.“ Дакле, СПО
даје нешто шира овлашћења за ограничење слободе.
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Греј поставља суштинско питање – како обезбедити праве
дан исход ограничења слободе? Нема ничег у Миловом принци
пу, указаће Греј, што захтева да добијени резултат распоређивања
слободе и неслободе буде на први поглед правичан. У многим слу
чајевима штета се може спречити и општа добробит унапредити
политиком којом се различитим друштвеним групама намећу изу
зетно велики и неједнаки терети. Да би се такав исход избегао, Греј
сматра да би Милов принцип требало да се допуни принципом
правичности или поштења – то јест принципом који се „такмичи“
са утилитаристичким инсистирањем на општој добробити. Изгле
да јасно да ће принцип правичност којим се регулише расподела
слободе понекад доћи у сукоб са унапређењем опште добробити.
Стога Греј указује на решење: Ролсов „уговорни“ приступ је аутен
тично индивидуалистички на начин на који то Милова утилитари
стичка етика не може бити, јер се тим приступом појединцима у
њиховом основном положају даје право вета против политике ко
јом се максимализује општа добробит и тиме врши упад у слободу
личности и штети нечијим интересима. Ролсова теорија правде као
поштења има неколико одлучујућих предности у односу на Милов
приступ, сматра Греј. Принцип слободе изведен „уговорним“ мето
дом није принцип штете као што је Милов, већ класични либерал
ни принцип „највеће једнаке“ слободе којим се намеће ограничење
правди у свим врстама социјалне политике. Иако се принципом
максимума даје приоритет онима у друштву којима је најгоре, ти
ме што се осуђује као неправедна било каква неједнакост којом се
не иде њима у корист, првим принципом Ролсове теорије – прин
ципом највеће „једнаке слободе“ – забрањује се неправедна распо
дела неслободе која је Миловим принципом допуштена – тако је
Ролсова теорија ближа класичном либерализму него Милова, за
кључује Греј (ibid.: 75, 76).

ТИПОЛОГИЈА СЛОБОДЕ 
– ФУНДАМЕНТАЛНА ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ
У политичкој сфери, указује Нојман, правна слобода постоји
за сваки тип понашања који није забрањен законом, при чему се
под законом подразумева свака норма која се може приписати др
жави. Тако се слобода личности, удруживања, окупљања, штампе,
синдиката, итд. гарантује унутар правног поретка и његовим од
редбама. Нојман наводи мишљење познатог енглеског стручњака
за уставно право - Џенингса, према којему постулат о таквој слобо
202

Дијана Вукомановић

Концепт слободе у програмима ...

ди представља чисту таутологију и израз принципа „нелегалности
незаконитости“ у складу са којим „право на личну слободу није
право на личну слободу, већ је то право на онолико слободе колико
је дато законом“ (Jennings, 1933: 235; наведено према: ibid). По
дунавац указује да непристрасно судство и владавина права чине
правно-политичку експресију цивилног грађанства. Цивилна пра
ва чине једну форму остваривања протективних права, а основу
овога почетног типа грађанства чине права на слободу говора, пра
во на поштен поступак пред судовима и једнаке могућности свих
да се „ослоне“ на установе правног система, посебно суд. „Цивил
ни елеменат“ састављен је од права која су нужна за уживање ин
дивидуалних слобода: слободу личности, мишљења, уверења, пра
во на поседовање својине и закључивање уговора, као и право на
правду. Ово право се разликује од свих других права пошто је то
право којим се брани право сваког да буде једнак са свим другима
у поступку пред законима. Ово показује да је главна установа која
је директно повезана са цивилним правима - правично судовање
(Подунавац, 2001: 45).
На које специфичне слободе обично мислимо кад кажемо –
либералне слободе? Реч је о слободама као што су слобода говора
и изражавања, удруживања и кретања, занимања и животног стила,
итд. - о онима које је Ролс адекватно назвао „основним слобода
ма“ (Rawls, 1971: 201-205). Сам Ролс је био мотивисан да развије
своју тезу основних слобода неодређеношћу идеје највеће могуће
слободе. Захтев да се слобода максимализује и на једнак начин рас
подели добија, како она каже, своју садржину само кад је слобода
разграђена и растављена у један низ или систем основних слобода.
Греј предлаже да се основне слободе схвате као формулисање по
требних услова за самостално делање. Слободан човек је онај који
има права и привилегије нужне да би могао да мисли и дела само
стално – да управља собом, а не да други управља њим. Садржина
система основних слобода не треба да буде прецизно одређена или
непроменљива, али мора у датим историјским околностима да обу
хвати услове потребне за осварење моћи (овлашћења) и аутономне
мисли и акције. Јасно је да, што год још обухватале, основне сло
боде свакако обухватају правну заштиту коју обезбеђује либерал
на држава, то јест слободу од незаконитог хапшења, слободу саве
сти, удруживања, кретања, итд. Поред ових грађанских слобода,
често се инсистира на томе да основне слободе треба да обухвате
и на разне начине схваћене економске слободе. У ствари, један од
критеријума разликовања модерног од класичног либерализма (до
кога су дошли модерни либерали) јесте теза да слобода као ауто
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номија значи да држава обезбеђује економске ресурсе и коригује
економски процес, указује Греј (Grej, 1999: 84).
Нојман, пак, говори о подели слободе на главне слободе
(Hauptfreiheit), која може бити, ради своје заштите и реализаци
је, окружена другим слободама и институцијама. Такве слободе
и институције зовемо споредним или помоћним слободама и ин
ституцијама. Под помоћном институцијом или слободом, дакле,
мислимо на гаранције да ће друге слободе или институције слу
жити заштити главне слободе или институције. На пример, сматра
Нојман, питање је од одлучујућег значаја уколико, као што је то
био случај са Вајмарским уставом, слобода удруживања има де
леко јачу правну основу него право на слободу штампе и окупља
ња. Док право на повезивање у асоцијације представља апсолутно
фундаментално право, у које не може дирнути ни легислатура ни
егзекутива, остале две слободе само су релативне слободе које су
„условљене законима“ (Vorbehalt des Gesetzes) (Нојман, 2002: 62).
Нојман излаже класификацију слобода, којом су обухваћена
и људска права. Током историјског развоја, указује Нојман, појавио
се известан број посебних слобода које су описиване као фунда
ментална права – као људска права или као „права људи“. Нојман
наглашава да су преддржавна права човека према концепцијама
филозофског либерализма правно релевантна једино као права ко
ја јемчи држава. Нојман врши класификацију слобода на основу
два становишта: са становишта правне заштите коју оне уживају,
или са становишта подручја на којем оне важе. С обзиром на дело
круг њиховог важења, засебну групу чине тзв. „индивидуална“ или
„лична“ права на слободу. То су основна права изолованих поједи
наца, као што су заштита од нелегалног затварања, безбедност ме
ста становања, кореспонденције, итд. Као следећа категорија поја
вљују се тзв. права на политичку слободу. То су основна права која
се односе на типове понашања који настају на основу заједничког
живота људи у једној држави. Овој категорији припада слобода
удруживања, штампе, окупљања и тајност гласања. Она имају дво
јаку функцију: либералну функцију непосредног стварања сфере
слободне од државе и демократску функцију интегрисања држав
не воље на демократски начин. Кад је реч о политичким правима,
Нојман издваја право status activus. Ова демократска права припа
дају грађанину и служе као средство непосредног конституисања
државне воље на демократски начин. У њих спадају једнако право
гласа и право једнаког приступа јавним положајима (cf. Nojman,
2002: 56-58).
Како запажа Дворкин, институција индивидуалних права
у односу на државу, власт, владу, „није неки божји дар, прастари
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ритуал или национални спорт“. То је сложена и проблематична
пракса која владин посао остварења опште користи чини тежим и
скупљим и која би била површна и погрешна уколико не служи не
ком циљу. Свако ко индивидуална права схвата озбиљно и ко хвали
владу због тога што та права поштује, мора имати некакво осећање
који је то циљ. При том мора прихватити најмање једну или обе
следеће значајне идеје, истиче Дворкин. Прва је неодређена али
снажна идеја људског достојанства. Овом идејом која се повезује
са Кантом, али и са филозофима других школа, претпоставља се да
има поступања према другоме која нису у складу са његовим при
знањем као пуноправног члана људске заједнице, тако да је такво
поступање дубоко неправедно. Друга је познатија као идеја поли
тичке једнакости. Ту се полази од тога да слабији чланови поли
тичке заједнице имају право на ону исту бригу и уважавање од сво
је владе коју већ имају моћнији чланови заједнице, тако да слобода
одлучивања једних, без обзира на то како она деловала на опште
добро, мора бити и слобода одлучивања свих. Ако индивидуална
права имају икаквог смисла, онда се степен њихове важности не
може толико разликовати да нека уопште не важе чим се појаве не
ка друга. Установа индивидуалних права је кључна, јер представља
обећање већине мањинама да ће њихово достојанство и једнакост
бити поштовани. Кад су поделе међу групама најоштрије, онда се
овакав гест, уколико закон треба да функционише, мора учинити
најис креније, упозорава Дворкин (Dvorkin, 2001: passim, 247, 253,
255).
У складу са Нојмановом класификацијом, најважнија су тзв.
фундаментална права која се не могу отуђивати чак ни уставним
методама – и у немачкој и америчкој литератури то су права која се
не могу отуђивати чак и ако устав дозвољава доношење амандмана.
Теоретичари праве разлику између уставних амандмана који оста
вљају нетакнутим „устав као фундаменталну одлуку“ (Verfassung
als Grundentscheidung). То је категорија неотуђивих права људи – у
Америци и Немачкој уочљиво је стављање нагласка на оне слободе
којима се одржава буржоаски систем својине. У ову групу права,
свакако да спадају и она која се обично уставом дефинисана као
„непорецива и неодрецива“ – и она су фундаментална будући да у
имају највиши степен уставне гаранције. У уставотворној пракси у
ову групу сврставају се следећа права: право на живот, неповреди
вост физичког и психичког интегритета, забрана ропства, положаја
сличног ропству и принудног рада, достојанство и слободан развој
личност, права лица лишена слободе, право на правично суђење,
право на држављанство, слобода мисли, савести и вероисповести,
право на приговор савести, слобода изражавања национ
 алне при
205

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 185-214.

падности, забрана изазивања расне, националне и верске мржње и
нека друга права и слободе.
Све су релевантне странке у своје програме укључиле уни
верзални међународноправни стандард људских права - забрану
дискриминације с обзиром на следеће критеријуме: пол, расу, на
ционалну припадност, веру. Поред ових, поједине партије истичу и
друге критеријуме забране дискриминације. СПО у свом оснивач
ком програму из 1990. наводи “сталешку припадност“. У програ
му ДСС из 2001. године као критеријум забране дискриминације
наводи се и “неко лично својство” човека. Но, док ће све странке
начело забране дискриминације помињати у својим првим, осни
вачким програмима, једино ће СРС тек у трећем по реду програму,
из 1996. уврстити ово начело у свој програм. Критеријуми забране
дискриминације које наводи СРС су такође свеобухватни: “пол, ра
са, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење,
национално или социјално порекло, припадање некој националној
мањини, имовно стање“. Г17 Плус у програму из 2004. говори са
мо о класичним критеријумима дискриминације, и не уводи нови.
Егземпларно је да ова странка у свом програму не тематизира људ
ска права и слободе, већ се само задовољава са уопштеним конста
тацијама: “слободни појединци и њихова индивидуална права пред
стављају темељ свеукупне друштвене организације.”
Под утицајем немачке конституционалне доктрине развијене
на основу Вајмарског устава развила се концепција тзв. „институ
ционалних гарантија“, које такође садржи и немачки Основни за
кон. Пре него изричито овлаштење на одређено право, слободу или
бенефицију појединца, институционалне гарантије подразумевају
и обавезу државе да штити, да се стара, и да унапређује одређени
домен друштва и мрежу социјалних односа. Оснивачки програм
ДС из 1990. садржи егземпларну одредбу у којој је инкорпориран
концепт конституционалних гарантија - речено је: „устав мора
уистину бити утемељење слободе, тако што ће утврдити непри
косновену сферу основних слобода и права и поставити јасне гра
нице свакој самовољној власти. То се, међу осталим, може пости
ћи и увођењем уставних и других јемстава за основне слободе и
права, а нарочито за личну слободу, слободу савести и вероиспове
сти, слободу мисли и и опредељења, слободу говора и јавног исту
пања, слободу избора и јавног окупљања, слободу штампе, слободу
удруживања и осталих грађанских и политичких слобода, слободу
кретања и избора занимања, слободу путовања у иностранство
и повратка у земљу, право на приватност, и др.” Надаље је рече
но да се “гарантијама основних права спречава да се њихов сми
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сао извитопери односно сузи одговарајућим законским прописима.
Права човека теже се могу угрозити у једном ваљаном уставном
поретку, у уставу који предвиђа различита јамства, бројне бране
повредама тих права, него у уставима у којима тих брана нема.
Потребно је зато предвидети следеће гарантије основних права:
законодавни и   извршни органи не могу доносити законе и друге
прописе којима се ограничавају основне слободе и права зајамчени
уставом, нити се управним органима може давати дискреционо
право да одлучују о појединим слободама и правима без призива
суду и одговарајуће судске заштите. Што се судова тиче они су
независни у односу на извршну власт и не могу примати никаква
упутства од било које политичке организације ли државног орга
на.” Ова одредница оснивачког програма ДС из 1990. остаје једин
ствен пример инкорпорирања концепције конституционалних га
рантија и говори о високом нивоу легалистичке учености твораца
оснивачког програма ДС.
Принцип конституционалне гарантије, уграђен је и у осни
вачки програм ДСС из 1992. године где је такође, додуше конци
зно, речено: “Људска права и људско достојанство јесу неотуђи
ви, припадају сваком појединцу и чине темељ државне заједнице.
Устав мора подробно уредити сва јемства људских права и не сме
остављати законодавној или којој другој власти могућност да их
ограничи, суспендује или произвољно тумачи.” У програму ДСС
из 2001. принцип конституционалне гарантије је преформулисан:
„људска права и људско достојанство су неотуђиви, припадају
сваком појединцу и чине темељ државне заједнице. Устав мора
подробно уредити сва јемства људских права и ниједна грана вла
сти не може да их укине, суспендује или произвољно тумачи.“
Две су странке нарочито у својим програмима истакле по
требу заштите “права на живот” – реч је о ДС и ДСС. Најпре је
ДС отворила питање аболиције смртне казне 1990. али се тек ДСС
1992. године експлиците заложила за укидање смртне казне. У про
граму ДС из 1990. године речено је да “право на живот сваког по
јединаца стоји испред свих осталих права”. Због тога се ДС зала
же за преиспитивање важећих одредби кривичних закона у Србији
и Југославији према којима је смртну казну могуће било изрећи за
47 кривичних дела, међу којима је, како указује ДС био и велики
број дела са политичким садржајима. Но, ДС се тада још увек не
залаже за укидање смртне казне већ предлаже да се иде на “сма
њење броја дела за која је могуће изрећи смртну казну, свођење на
најтежа дела и везивање за ратно или њему сродно стање, како је
прихваћено у европским и светским оквирима.” Положај политич
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ких криваца био би “посебно решен”, али се не каже како. ДС пред
лаже да се “на основу стручних мишљења и искустава криминалне
политике размотре услови под којима се смртна казна може евен
туално изрицати женама и старијим и болесним особама.” На
послетку се у програму ДС из 1990. констатује да “питање аболи
ционизма треба да буде предмет посебних анализа стручњака за
криминалну политику.” ДСС ће бити прва политичка странка која
ће у свом програму из 1992. написати: “укида се смртна казна”.
Проћи ће тачно десет година од тада – смртна казна је укинута у
Србији тек 2002. године.
Док СПС, СПО и Г17 Плус у својим програмима нису те
матизирале смртну казну, СРС ће у свом програму из 1996. тако
ђе елаборирати свој став у прилог укидања смртне казне. Ово је
своје залагање изрекла у оквиру одреднице посвећене “праву на
живот”, сматрајући га “основним и најочигледњим” правом чове
ка. “Живот човека је неприкосновен и нико не сме бити намерно
лишен живота, а свачије право на живот биће заштићено зако
ном”, устврђује СРС. Сматрајући да је смртна казна по модерним
светским стандардима превазиђена и ова се странка заложила за
“укидање смртне казне”, констатујући да “нико на ту казну више
не би смео бити осуђен нити смакнут”. СРС надаље истиче да се
“не сме дозволити могућност смртне казне ни за дела извршена у
току рата, непосредној ратној опасности или другим ванредним
околностима” (подсетимо се да је у време писање овог програма
управо окончан грађански рат на територији бивше Југославије,
потписивањем Дејтонског споразума крајем 1995. године). Јер,
констатује СРС “нико, па ни држава нема право да лиши живота
људско биће”. Потом се у програму детаљније износе правни аргу
менти “непоправљивости” извршења смртне казне. Уместо смртне
казне СРС предлаже се за “посебно опасне злочинце” имајући у
виду “разлоге генералне превенције” повећа максимална пропи
сана казна лишења слободе са петнаест, односно двадесет година
на “доживотно лишење слободе”. СРС је једина од партија која
се истовремено заложила и “против било ког облика еутаназије”.
СРС сматра да обавеза државе у погледу заштите права на живот
треба да буду одређеније и посебно наглашене. Право на “непри
косновеност” живота без прецизније одредбе којом би се држава
обавезала да штити животе грађана, као и тачно предвиђених слу
чајева “апсолутно неопходне” примене силе, ставља ово право под
“велики знак питања”, истиче СРС. Мада је и ова странка избегла
да у свом програму таксативно наведе који су то случајеви “апсо
лутно неопходне” примене силе.
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СРС у групу фундаменталних права сврстава и “слободу и
безбедност личности”. У програму из 1996. СРС констатује да се
“неприкосновеност слободе човека” састоји у “друштвеном при
знању и заштити телесног и моралног интегритета људске лич
ности.” СРС закључује да тиме ово право “превазилази, односно
допуњује право на живот.” У програму СРС слобода човека је од
ређена као “неприкосновена” и као таква мора бити уставоправна
категорија и заштићена највишим правним актом као “основна и
превасходна људска вредност”. СРС такстативно наводи случајеве
у у којима се неком може “одузети слобода” - у случајевима зако
нитог хапшења или лишења слободе: после осуде надлежног суда,
због неповиновања законском налогу суда, или ради обезбеђивања
испуњења обавезе прописане законом, ради привођења лица због
основане сумње да је извршило кривично дело. У случају лише
ња слободе или привођења малолетног лица, на основу законите
одлуке о васпитном надзору, у случају превентивног изоловања у
карантин ради спречавања заразних болести, спречавања друштве
но поремећених лица да угрожавају околину или уживалаца дроге
у тежим облицима асоцијалног понашања. Дакле, СРС нарочито
проскрибује случајеве асоцијално-девијантног понашања. Потом у
истој одредници СРС детаљније образлаже права лица које је ухап
шено или лишено слободе, како би се избегле злоупотребе и раз
личита тумачења. Такође, СРС у програму из 1996. године износи
став да и следећа “класична грађанска права и слободе”, односно
“прва генерација људских права” чак “ни у случају јавне опасно
сти не могу  и не смеју бити дерогирана” – то су: право на живот,
забрана тортуре, право на законит и правичан поступак, слобода
мисли и слобода вероисповести. Дакле, и ова права и слободе, по
схватању радикала, спадају у групу врхунских, фундаменталних –
недодирљивих и неприкосновених права и слобода.
Премда све релевантне странке, изузев Г17 Плус, у својим
програмима шире елаборирају људска права и слободе – од фунда
менталних, преко индивидуалних – грађанских и политичких сло
бода и права, може се закључити, већ на основу изложених фунда
менталних права, да су три, првобитно опозиционе странке – ДС,
ДСС и СРС биле нарочито агилне, а СПО у знатно мањој мери, у
промоцији људских права и слобода. Дуготрајно владајућа стран
ка – СПС је у својим програмима посветила мање пажње индиви
дуалним људским правима и слободама, док је нагласак стављала
на политичке слободе и права, мада знатно мање него опозиционе
странке. Нарочито је важно, увек и изнова, упозорити на нелибе
ралну дисторзију људских слобода и права које су СРС и СПО
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извршиле у својим оснивачким програмима у домену колективних
права националних мањина, док се на нивоу индивидуалних права,
како је анализа показала, убедљиво крећу у нормативним оквири
ма либералне матрице. Може се закључити, на основу изложених
одредница програма политичких партија, да је први талас демокра
тизације – током 90-их била деценија освајања простора слободе
у Србији. Индикативно је да новоформирана странка Г17 Плус,
настала у другом таласу демократизације, након 2000. године, го
тово да занемарује проблем људских права и слобода, ако је судити
по веома ограниченом простору који Г17 Плус, у свом програму из
2004. године, посвећује овој теми.
На основу изложених одломака из програма политичких
странака посвећених слободи може се закључити да су након го
тово две деценије партијског плурализма све релевантне странке у
Србији – СПС, СПО, ДС, ДСС, Г17 Плус, у преовлађујућој мери
коначно и СРС, нормативне концепте слободе утемељиле у либе
ралној матрици. Наравно, овај закључак је изведен под претпо
ставком да треба веровати партијама по ономе што је у у њиховим
програмима записано. Ипак, дефиниција слободе је у партијским
програмима рудиментарна и није развијена у пуном варијетету ли
бералне мисли. У партијским програмима концепт слободе се пр
венствено везује за идеју грађана као аутономног појединца, који
слободу користи у циљу постизања самоостварења. Дакле, партије
у својим програмима наглашавају позитивни концепт слободе (пре
свих СПС, као и Г17 Плус), док је негативни концепт слободе –
инсистирање на одсуству спољашњих ограничења у другом пла
ну. Партије стављају тежиште на корективни принцип – ограниче
ње слободе слободом другога, који је уграђен у програме четири
странке: СПС, СПО, ДС и Г17 Плус, у експлицитном норматив
ном значењу који је формулисао Мил. Приметно је да се у партиј
ским програмима слободан грађанин још увек налази у његовом
првобитном statusu naturalis – природном стању слободе у којему
је он још увек индивидуализирано биће, а не активни грађанин који
своју слободу користи да би достигао пун грађански статус – status
civilis. Ипак, Г17 Плус чини корак даље у односу на друге странке
у том правцу - залаже се за концепцију отворене аутономије која ће
бити у интерактивном односу са плуралним грађанством. Уз Г17
Плус, и СПО настоји да слободу посматра у оквиру једне комуни
тарне концепције која поред права на слободу наглашава и елемент
одговорности према широј заједници. Уосталом, СПО је једина од
релевантних партија која се у свом програму експлиците заложила
за схватање слободе у њеној екстензивној leissez faire либералној
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формули. Истовремено, СПО је, уз СРС, и злоупотребила овај свој
декларативни принцип – слобода изражавања мишљења се у прво
битним програмима ове две странке дегенерисала у пропагирање
говора мржње према припадницима националних мањина. Ипак, и
ове су две странке у потоњим програмима направиле нормативни
прескок у либерално поље људских права и слобода. Дакле, међу
релевантним партијама је успостављен либерални консензус – не
либерални нормативни постулати нису више прихватљиви као ле
гитимни. Напослетку, када се читају одреднице партијских програ
ма посвећених слободи, нарочито оних који су посвећени људским
правима и слободи, на ум пада Далемберова критичка опаска коју
је упутио Русоу: „Толико духа, знања, животности и топлине гото
во су чист губитак када су утрошени на разматрања о човеку у ап
страктним стањима, у метафизичким стањима у којима он никада
није нити ће бити, а не о човеку таквоме какав јест у друштву“
(наведно према: Лаловић, 2006: 125, фт. 95). Наиме, стандард по
штовања људских права и слобода у Србији далеко је испод норма
тивног стандарда који је изложен у програмима политичких парти
ја које наизменично преузимају власт у Србији.
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РЕЗИМЕ
На основу изложених одломака из програма политичких
странака посвећених слободи може се закључити да су након го
тово две деценије партијског плурализма све релевантне стран
ке у Србији – СПС, СПО, ДС, ДСС, Г17 Плус, у преовлађујућој
мери коначно и СРС, нормативне концепте слободе утемељиле у
либералној матрици. Ипак, дефиниција слободе је у партијским
програмима рудиментарна и није развијена у пуном варијетету ли
бералне мисли. У партијским програмима концепт слободе се пр
венствено везује за идеју грађина као аутономног појединца, који
слободу користи у циљу постизања самоостварења. Дакле, партије
у својим програмима наглашавају позитивни концепт слободе (пре
свих СПС, као и Г17 Плус), док је негативни концепт слободе –
инсистирање на одсуству спољашњих ограничења у другом пла
ну. Партије стављају тежиште на корективни принцип – ограниче
ње слободе слободом другога, који је уграђен у програме четири
странке: СПС, СПО, ДС и Г17 Плус, у експлицитном норматив
ном значењу који је формулисао Џон Стјуарт Мил. Приметно је
да се у партијским програмима слободан грађанин још увек нала
зи у његовом првобитном статусу натуралис – природном ста
њу слободе у којему је он још увек индивидуализирано биће, а не
активни грађанин који своју слободу користи да би достигао пун
грађански статус – статус цивилис. Ипак, Г17 Плус и СПО чине
корак даље у односу на друге странке у том правцу - у својим про
грамима излажу једну комунитарну концепцију која поред права
на слободу наглашава и елемент одговорности према широј зајед
ници. Истовремено, СПО је, уз СРС, и злоупотребила овај свој
декларативни принцип – слобода изражавања мишљења се у прво
битним програмима ове две странке дегенерисала у пропагирање
говора мржње према припадницима националних мањина. Ипак, и
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ове су две странке у потоњим програмима направиле нормативни
прескок у либерално поље људских права и слобода. Дакле, међу
релевантним партијама у Србији је успостављен либерални кон
сензус – нелиберални нормативни постулати нису више прихва
тљиви као легитимни.
Кључне речи: концепт слободе, партије, партијски програми, лаиссез
фаире принцип, људска права и слободе.

Dijana Vukomanovic
CONCEPT OF FREEDOM IN PROGRAMS OF
RELEVANT PARTIES IN SERBIA
ABSTRACT
Based on comparative analysis of the concepts of freedom in the
programs of the most relevant political parties in Serbia conclusion can
be drawn that after almost two decades of party pluralism in Serbia
all relevant parties – namely, Socialist Party of Serbia (SPS), Serbian
Renewal Movement (SRM), Democratic Party (DP), Democratic Party
of Serbia (DPS), G17 Plus, and in the great extent finally also Serbian
Radical Party (SRP), have based their normative concept of freed om
in liberal matrix. Nevertheless, definition of freed om in political party
programs is still rudimentary and it is not developed in full variety of
liberal thinking. Concept of liberty is primarely connected to the idea
of citizen as an autonomous individual, who is using his freed om in
order to achieve personal self-accomplishment. Positive concept of li
berty is emphasized by political parties in their programs (above all by
the SPS, as well as by the G17 Plus), whereas the negative concept of
freedom – i.e. insisting on removing of external obstacles to freed om,
is of secondary importance. Parties are putting emphasis on the correc
tive principle – which says that the right to personal freedom can be
limited by the freed om of others. This principle is incorporated into the
programs of four parties: SPS, SRM, DP and G17 Plus, in its explicit
normative meaning that was originally formulated by John Stuart Mill.
It is noticeable that free citizen has been defined in political programs
in his primary status naturalis – in his natural status of freed om where
he is still self-relying human being, and not active citizen who is using
his freedom with the aim to achieve full status of citizenship – status
civilis. Nevertheless, G17 Plus followed by SRM are making step furt
her from the other parties in that direction – they are exhibiting one
communitarian concept which besides the right to freedom emphasizes
the element of responsibility towards broader community. In the same
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time, SRM had, together with SRP, made misusing of their declarative
principle – in their first programs freedom of thoughts had degenerated
into the speech of hatred towards members of national minorities. Alt
hough, these two parties have made also normative jump into the liberal
field of human rights and freedoms in their further programs. That is to
say that liberal consensus have been reached amongst the most relevant
parties in Serbia: non-liberal normative postulates are no longer accep
ted as legitimate ones.
Key words: concept of freedom, political parties, party programs, laissez faire
principle, human rights and freedoms
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ДРЖАВА У СЕНЦИ ЏАМИЈЕ

- политички систем Исламске Републике Иран Иран је колевка једне од најстаријих цивилизација. Лоциран
је у средишту највећег енергетског басена и услед таквог геостра
тешког положаја у могућности је да контролише Орумски море
уз, кроз који пролази 40 одсто извоза нафте са Средњег истока, и
да обезбеђује најкраћу и најјевтинију транзитну руту за транспорт
енергената из Каспијског мора до светских тржишта кроз Персиј
ски залив. Ипак, од 19. века када је увучен у ковитлац међународне
политике до Исламске револуције, Иран је играо улогу слабе, там
пон државе између две велике империје, Велике Британије и Руси
је, а касније ролу послушног ђака Сједињиним Америчким Држа
вама. Данас је од стране председника САД-а, Џорџа Буша, сврстан
у једну од сила Осовине зла, а због развоја нуклеарног програма
предмет је санкција међународне заједнице. „Када су САД и њи
хови савезници охрабрили шаха седамдесетих година да започне
програм развоја нуклеарне енергије у време када он није имао еко
номско оправдање помогли су у стварању Франкенштајна. Да су,
уместо тога, приморали шаха да покрене политиче реформе, по
штује људска права и пусти политичке затворенике, историја би
била другачија“1) Неискрена и погрешна политика великих сила
према Ирану и неиспуњена жеља за слободом и независношћу уко
рењена у колективном сећању иранског народа произвели су оп
ште незадовољство унутар државе што је резултирало Исламском
револуцијом, захлађењем односа са већим бројем држава и претва
рањем иранске државе у отпадника, у „прокаженог“ у светској по
родици народа, захваљујући како потезима међународне заједнице
тако и политичког врха Исламске Републике Иран.
1) S. Ebadi, M. Sahimi, “Link Human Rights to Iran’s Nuclear Ambitions”, New Perspectives
Quarterly, Volume 32, Issue 2, Spring 2006, p. 39.
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Ирански политички систем по много чему представља сла
галицу за политикологе. Његов настанак, институције и политич
ки живот описивани су са много детаља, али је откривање његове
суштине и даље велики изазов за политичке мислиоце. Црно-бело
осликавање посебно је изражено код западних политиколога који
збивања у исламском свету посматрају кроз призму дневне поли
тике сопствених земаља, оптерећени стереотипима, предрасуда
ма и политичким „емоцијама“. Због тога и не чуде закључци да је
Исламска револуција, иако једна од најоригиналнијих револуција
савременог доба, вратила „иранско клатно“ у Средњи век.
Политички систем Исламске Републике Иран представља
политички систем sui generis. У њему је проглашена потпуна су
прематија идеологије (ислама) над јавним животом, као у тота
литарним режимима,2) попут ауторитарних режима, одликује се
ограниченим степеном плурализма, а као демократска друштва
омогућава редовно одржавање избора (додуше, у неколико по
следњих изборних циклуса са озбиљним ограничењима у процесу
кандидовања). Због комплексности самог система и његових ин
ституција и постојања различитих одлика, најпрецизније би било
сврстати га у посебан тип, пост-традиционална, уставна теократи
ја3), уз прихватање свих недостатака које такво одређење има.
Исламска држава која је након 1979. године настала у Ирану
заснована је на концепту владавине исламског правника (велајате-фагих). Како би тај концепт и политичка мисао имама Хомеинија
могли да буду објашњени неопходно је поћи од појма суверености,
кључног у схватању исламске теорије државе и права.

СУВЕРЕНОСТ У ИСЛАМУ
Сувереност се одређује као „фактичко својство државне вла
сти које се састоји у њеној правној неограничености, тј. у непосто
јању правних средстава за њено ограничење“.4) Међутим, за раз
лику од правних и политичких теорија са Запада у којима постоје
различите концепције суверености, међу исламским политичким
мислиоцима постоји сагласност да је једини носилац суверености
2) О одликама тоталитарних и ауторитарних режима видети у J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, in Nelson Polsby and Fred Greenstein, Handbook of Political Science,
Vol. 3, Adison Wesley Press, Reading, 1975.
3) Постојање писаног устава теократску владавину у Ирану диференцира од других
теократија, од којих је последња био Тибет пре 1959. године
4) Р. Лукић, Теорија државе и права, Научна књига, Београд, 1960, стр. 197.
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Алах и да сва власт припада само њему. И сама реч ислам значи
потчињавање Богу, а муслиман је „онај који се потчињава“ Богу.
Из тога произилази да је једини и стварни законодавац са
мо Бог, док владари, као његови представници на земљи имају
само маргиналну аутономију у вршењу власти. Границу њиховог
деловања представља шеријат (ар. шарија).5) „Шеријатски зако
ни обухватају различит скуп закона и правила која значе потпуни
друштвени систем. У овом систему закона су дотакнуте све чове
кове потребе“.6) Дакле, исламским правом регулисане су све сфере
човековог живота (политика, економија, друштвене норме, верски
обреди, лични и породични живот...). „Универзалност ислама је у
чињеници да то није вера у традиционалном смислу, упућена јед
ној заједници. Она је филозофија живота... Појам дин (ар. вера) за
ислам означава комплетни концепт, теорију, идеологију, филозофи
ју, закон, пут и систем живота, усмеравајући човека свему у космо
су и спиритуалном свијету, од рођења до смрти.“7)
Осим појмова суверености, легитимитета, ауторитета, права
и појам државе у исламској правној и политичкој теорији разли
чит је у односу на његово схватање на неисламским просторима. У
исламу, држава је само средство којим се користи религија и која
треба да послужи за остварење верских циљева. Исламска држава
постоји због тога да би применила Божји закон објављен у Кура
ну. Од такве премисе полази и Хомеини, што потврђује и члан 2.
Устава Исламске републике Иран: „Исламска република је систем
заснован на вери у: 1. једног бога, у његов суверенитет и право да
доноси законе, у неопходност потчињавања његовим заповестима;
2. Божје откровење и његову главну улогу у стварању закона...“8)
На основу тога детерминисано је и понашање свих политичких су
бјеката у политичком систему Ирана.
Исламска улема (множина од ар. алим – зналац шеријатског
права) је утврдила да основни извор права у сунитском исламу
представљају Куран, Суна (Мухамедова дела, изреке и ставови)
текстуално уобличена у хадисима, иџма (консензус улеме о неком
питању) и кијас (аналогија). Код шиита извори права су Куран, Су
5) На арапском шарија дословно значи пут којим се долази до воде, а у ширем значењу то
је од Бога прописан начин живљења.
6) Имам Хомеини, Исламска власт, Међународна политика, Београд, 1990, стр. 16.
7) Мугни, Ислам о сврси људског живота, Гласник врховног исламског старешинства у
СФРЈ бр. 5/1989, Сарајево, стр. 459 (нав. према: Мирољуб Јевтић, Религија и политика,
Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 184)
8) Устав Исламске републике Иран коришћен у раду, преузет је сa www.iranchamber.com/
government/laws/constitution.php 29.09.2008.
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на (која обухвата и хадисе имама), иџма и агл (резоновање – нор
мативно тумачење права). „Нико осим Бога нема право да влада
над било киме, нити било ко други може да доноси законе, јер не
постоје други закони до исламских.“9) То практично значи да ни
један пропис не може бити донет уколико је супротстављен одред
бама ислама. Ипак, чином доношења устава Иран је направио ко
рак напред у осавремењивању свог политичког система у односу
на традиционалне исламске теократије, што би у нпр. у Саудијској
Арабији представљало незамисливо светогрђе.
Међутим, како је само Бог носилац законодавне власти, сва
ки новодонети пропис мора задобити исламску форму. Због тога,
једини људи који могу да воде исламску државу јесу људи који по
седују перфектно знање о исламу. Ауторитет имају фагихи10), а вла
дари морају бити њима подређени. „Ако владар припада исламу,
он се нужно мора подредити фагиху, питајући га о исламским зако
нима и одредбама ради њиховог спровођења. У том случају прави
владари су сами фагихи, па владавина и официјелно мора бити њи
хова. Она мора бити поверена њима, а не онима који су обавезни
да следе упутства фагиха због сопственог непознавања Закона“.11)
Концепт велајат-е-фагих имама Хомеинија и политичка доктрина
шииз ма чине идеолошку основу Исламске Републике Иран.

РАЗЛИКЕ У ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИМ 
СХВАТАЊИМА ШИИТА И СУНИТА
Пророк Мухамед није био само оснивач нове религије, већ и
чувар новонасталог друштвеног поретка (он је обједињавао функ
ције шефа државе, врховног судије и главнокомандујућег оружа
них снага). Након његове смрти и раних година ислама које карак
теришу ратни успеси под вођством прва три халифа, доћи ће и до
првих несугласица и избијања грађанског рата. „Управо ће питање
вођства постати кључно у дељењу муслимана на различите фрак
ције након његове смрти.“12) Однос према политичким питањима,
избору владара и начину управљања државом, стога представља
основну линију поделе између шиитских и сунитских муслимана.
9) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 32
10) Појам „фагих“ се најчешће преводи као теолог, исламски правник, а потиче од речи
„фикх“ што дословно значи разумевање, а употребљава се у смислу „исламска правна
наука“. Дакле фагихи би били исламски учењаци који на основу познавања исламског
права могу да доносе релевантно правно мишљење о одређеном питању.
11) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 33.
12) Енциклопедија живих религија, Нолит, Београд, 1990, стр. 697.
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Сунити верују да наследник Мухамеда треба да буде изабран ме
ђу истакнутим личностима из његовог племена Курејшита, док су
шиит и сматрали да положај вође исламске заједнице мора остати
у кругу Мухамедове породице. Због тога је једини прави наслед
ник Божјег посланика Али ибн Абу Талиб, Мухамедов зет и рођак,
и његови потомци.13) Шиити одбацују прва три сунитска халифа,
а сунити не прихватају шиитске имаме, иако признају Алија као
четвртог халифу. Међутим, и унутар шиитског ислама постоје раз
личите интерпретације овог проблема. Дванаестоимамски шиити
верују да је било дванаест имама, а називају се и Имамити и Џа
фарити (по шестом имаму Џафару Садику који је највише допри
нео развоју шиитског ислама на теолошком и правно-политичком
плану). Ова групација је најбројнија међу шиитима (око 80 одсто),
а дуодецимални шиизам вековима представља државну религију у
Ирану. Поред ње најпознатије деноминације су Зејдити (признају
пет имама) и Исмаилити (седмоимамски шиити).
У излагању шиитске догме, имамитски аутори деле принци
пе религије на пет начела: а) афирмација Божјег јединства, моно
теизма; б) вера у Божју правду; ц) вера у пророчку реч; д) вера у
имаме; е) вера у судњи дан.14) Осим питања наследника пророка
Мухамеда, највећа разлика између два огранка ислама је у тумаче
њу четвртог принципа, јер шиити њега виде као основ вере (Усуд
ал Дин), док за суните он није темељ религије. По шиитском уче
њу муслимани су дужни да следе имаме (ар. вођа, лидер), који су
непогрешиви и обасјани Алаховом светлошћу, тако да они пред
стављају савршен пример за све људе на земљи. Са друге стране,
имами су дужни да штите и шире ислам и тумаче Куран и Суну.
Код шиита поред Мухамедове суне, важан извор права јесу и суне
имама, а своју побожност исказују и годишњим поменима злоде
ла учињених Пророковом домаћинству (пре свега убиству Хусеина
код Кербале 680. године, трећег имама који се сматра побожним
идеалистом који је подржавао идеју исламског друштвеног жи
вота који су Умајади уништавали) и плаћањем „петине“, пореза
намењеног религиозним циљевима, који је допринео економској
независности и самосталности шиитских свештеника у односу на
политички врх који је владао Ираном. Последњи имам, Мухамед
ибн Хасан, дванаести по реду, познат као Ал Махди („онај који је
праведно вођен“) или Скривени имам нестао је по одлуци Алаха са
лица земље, а вратиће се Судњег дана када ће се борити заједно са
Исусом Христом против Антихриста.
13) Реч шиити скраћеница је од шиат Али, што значи Алијеви следбеници, Алијева странка
14) Енциклопедија живих религија, стр. 286
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Џафаритски шиити прихватају и верско-правну доктрину
марџа'ијат. По тој доктрини, верници следе у свакодневном животу
правила, упутства и одлуке које доносе исламски учењаци са ду
боким знањем о исламу и са највишим људским врлинама.15) Такве
верске вође називају се марџа-е-таглид („извор опонашања“)16) и
после пророка Мухамеда и имама имају највећи верски и правни
ауторитет. Број верника који следе марџа-е-таглида зависи од сте
пена његовог знања, јер они сами доносе одлуку ко ће бити њихов
„извор имитације“. У историји Ирана није било ситуац
 ије да јед
ног марџа-е-таглида признају сви верници (чак ни Хомеинија) што
је допринело великој живости и динамичности идеја унутар шиит
ског ислама. Данас је највећи број шиита (око 80%) одан Великом
aјатолаху Систанију, који живи у Ираку, док осталих 20% призна
је друге марџа-е-таглиде (Хаменеи, Ланкарани, Сафи, Санеи, Ар
дебили, Шобеири, Хорасани, Табризи, Баџат, Хамедани, Ширази,
Ровхани – Ком, Иран; Мудараси, Хаким, Пакистани, Фајад – На
џаф, Ирак; Фадлала, Либан).17)
Верско-правна доктрина марџа’ијат настаје крајем 18. и по
четком 19. века када је теолошко-правну школу Ахбари (традици
оналисти) након пораза и пада Сафавидске династије заменила на
доминантном положају школа Усули (нормативисти)18). Следбени
ци ове школе заговарали су активније учешће шиитског свештен
ства у друштвеном и политичком животу. Они су истицали значај
муџтехида (исламски учењак) који упражњавају иџтихад (тумаче
ње исламског права и његова примена на конкретна питања). Муџ
техид који је признат као најученији добија титулу А’алам („онај
који зна више од других“) и може да доноси правну одлуку о не
ком конкретном питању (фатву). Њихова мишљења и одлуке ни
су коначне, већ их касније могу исправљати други муџтехиди. „За
разлику од сунитског ислама, у којем најчешће нема муџтехида и
15) О. Потежица, Исламска република Имама Хомеинија, Филип Вишњић, Београд, 2006.
стр. 35.
16) Марџа-е-таглид најчешће носи титулу Ајатолах ал Озма („Велики ајатолах“), што је
највеће звање у шиитској верској хијерархији, после претходних титула Ајатолах
(„Божји знак“) и Хоџат ал Ислам ва ал Мослемин („Поглавар ислама и муслимана“).
17) М. Khalaji, „Тhe Last Marja: Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shiism“, Policy Focus, No. 59, Sep. 2006, p.7 (нав. према: Maximilian Terhalle, „Are the Shia
Rising?“, Middle East Policy, Vol. XIV, No.2, Summer 2007, p.78)
18) Поред школа Ахбари и Усули, у традицији џафаритских шиита значајно место има и
школа Шејхи, која садржи одлике и елементе претходно наведених школа, али истиче
у први план да повратак Скривеног имама непосредно предстоји. Ова школа је духовни
претходник два верска покрета, бабизма и бахаизма. Бабизам има мало следбеника, док
бахаија у свету има 3-4 милиона, али су у Ирану оба покрета забрањена, а верници и
данас предмет прогона.
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није прихваћен иџтихад (осим, у извесној мери, код шафита, једне
од верско правних школа сунитског ислама, која стоји, условно ре
чено, између џафаритског мазбаха и других сунитских мазбаха19)),
међу шиитским учењацима је преовладало мишљење да они сами
могу да тумаче Кур’ан и Суну, са истим ауторитетом као и имами,
што учењима џафаритских шиита даје посебну флексибилност и
виталност.“20)
Управо на верско-правној доктрини марџа’ијат имам Хоме
ини је засновао свој концепт „владавине исламског правника“ (ве
лајат-е-фагих). Ипак, до Хомеинијеве појаве шиитски свештеници
нису исказивали жељу за учешћем у власти нити су јавно оспора
вали постојећу власт и заговарали укидање монархијског облика
владавине. Тек је Хомеини, својим верско-политичким активизмом
и иступима против политике иранског монарха успео да „преобра
ти“ ирански клер и да након периода модернизације Ирана који
је трајао скоро један век, успешно спроведе Исламску револуцију,
једну од најоригиналнијих у савременом добу.

ПУТ КА РЕВОЛУЦИЈИ
Историчари се углавном слажу да је муслимански свет од
17. до 20. века био у „стању успаваности“. Слична ситуација је
захватила и Иран који је након болних војних пораза изгубио ве
лики део своје територије, док је сиромаштво идеја захватило кул
турно и духовно поље. У време владавине Сафавидске династије
(1501-1736) шиизам је постао државна религија, а шиитска улема
је имала привилегован положај у друштву. Међутим, догађај који је
највише помогао излажењу иранског свештенства из „стега“ дина
стије јесте увођење верског пореза који је сваки верник морао пла
ћати муџтехидима. На тај начин клер постиже финансијску незави
сност, па се будући владари морају додворавати свештенству које
је добило знатан степен самосталности у односу на државни врх.
У првој половини 19. века, мула Ахмад Нараки уводи кон
цепт низарат-е-фагих („надзор верског правника“) по коме би у
време скривености имама политичку власт требало да надзире
исламски учењак. У наредним деценијама почињу да јачају иде
је о учешћу свештенства у политици и власти, али је дуго (може
се рећи и до Исламске револуције) доминантно било мишљење по
19) Мазбах – исламска верско-правна школа (код сунита постоје 4 мазбаха – ханбалити,
ханефити, шафити, маликити)
20) О. Потежица, нав. дело, стр. 39-40
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коме је политичко поље област забрањена за припаднике улеме.
Такав став заступа и први велики марџа-е-таглид, Мортеза Анса
ри, који је тврдио да идеје о политичком ангажовању свештеника
не произилазе из божјих закона и да је „политички квајетизам“21)
једино решење за шиитске имаме. Истинску исламску државу не
могу створити људи, већ ће она настати са повратком последњег,
дванаестог имама, Махдија.
„Један од главних елемената у политичкој историји Ирана
од 1890. године, и посебно у покретима отпора и револта између
1890. и 1979. године, је био политичко савезништво базара, или
традиционалне буржоаз ије, предвођене великим трговцима и све
штенства. Овај савез је био централни у успешном покрету против
давања монопола на дуван Британцима (1891-1892), у револуцији
(1905-1911) којом је Иран добио парламентарну, уставну владави
ну и у алијанси која је поново ступила на снагу у револуцији 19781979.“22) У политичком животу Ирана крајем 18. и почетком 19.
века све значајнију позицију заузимају „реформисти“ који се зала
жу за „европеизацију“ Ирана, реформу и модернизацију друштва
и политичког система. Управо је страх од продора страних утицаја
основни разлог „политичког уједињења“ традиционалних слојева
и све већег ангажмана шиитског свештенства у политичкој арени.
Ни чин доношења устава 1906. године и успостављања пар
ламента са законодавним овлашћењима не може се сматрати пора
зом иранске улеме. Иако је Иран био једна од првих муслиманских
земаља који је добио уставну (устав је писан по моделу белгијског,
релативно либералног) и парламентарну владавину на челу са мо
нархом, џафаритски шиизам је проглашен државном религијом, а
верски лидери су утврђивали да ли су закони у складу са ислам
ским правом. То је постигнуто формирањем петочланог савета ко
ји су чинили истакнути муџтехиди са могућношћу да блокирају
било који правни акт донет од стране Меџлиса (парламент). Мора
се додуше признати да Правни савет право вета никад није иско
ристио.
Бурни догађаји који су следећих деценија захватили светску
позорницу имали су утицај на политички поредак у Ирану. Након
Октобарске револуције и повлачења руских трупа, ефективну кон
тролу над иранском територијом преузимају Британци. У земљи је
21) Сматра се да је након убоства трећег имама, Хусеина ибн Алија код Кербале 680. године
престао период супротстављања Умајадској династији и наступио период политчког
квајетизма шиита
22) N. R. Keddie, „What Recent History Has Taught Iranians“, The Muslim World, vol. 94, October 2004, p. 421
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изврешен војни удар и на чело иранске државе ступа Реза Кан Па
хлави, командант Персијске козачке бригаде. Владавина династије
Пахлави трајаће све до Исламске револуције и обележиће је поку
шаји убрзања модернизације Ирана, често чак и насилним сред
ствима, и јачање страног утицаја, пре свега америчког, на вођење
унутрашње политике. О постојању интереса страних сила на тлу
Ирана говори и обарање Мохамеда Мосадека, иранског премијера
од 1951. до 1953. године, са власти због тога што је извршио на
цион
 ализацију Англо-иранске нафтне компаније. Иако је Мосадек
у томе имао подршку широких друштвених слојева, свештенство
је стало уз Шахиншаха (Краља краљева) Мохамеда Резу Пахлави
ја, кога је видело као борца за очување традиционалног система
вредности, окренутог против „комунистичке пошасти“. Хомеини,
међутим, није био задовољан подршком улеме Шахиншаху и са
годинама постаје све већи критичар владајућег режима и његове
политике.
Шездесетих година прошлог века, након спровођења земљи
шне реформе, реформе образовања и породичног права, давања ве
ћих права женама, уз имама Хомеинија стају и традиционални сло
јеви иранског друштва, племенске вође и шиитско свештенство.
Као једна од најутицајнијих личности Ирана која се супротставља
ла шаху, Хомеини је био протеран из земље, а уточиште је прона
шао у Ираку, у Наџафу, светом шиитском граду. Све то донело му
је „титулу“ духовног лидера у броби против монархије и стране
доминације. „Међутим, старо савезништво се поново појавило јер
је власт успешно сузбијала левичарску и либералну опозицију, док
је било много теже сузбити проповеди у џамијама.“23) Немогућност
грађанске опозиције да се успешно супротстави шаху превела ју је
у заједнички блок са Хомеинијем. Њена очекивања да ће се после
револуционарних збивања у Ирану успоставити модерна, либерал
на влада, на крају су била изневерена.
Као дан победе Исламске револуције узима се 11. фебруар
1979. године када су земљу напустили и преостали шахови сарад
ници и када је формирана привремена влада. Револуција је била:
а) верска (исламска); б) политичка (промена облика владавине); в)
антиимперијалистичка (ослобађање од стране доминације); г) со
цијална (заштита обесправљених слојева). Допринос шиитске уле
ме њеном одигравању је немерљив. О томе говори и оцена Џона
Еспозита „да је шиитски ислам нудио заједничке симболе, исто
ријски идентитет, и вредности – домаћу, а не западну алтернативу.
23) R. N. Keddie, нав. дело, p. 422
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У шиитској вери нађена је основа за идеологију супротстављања и
протеста против угњетавања и неправде“.24)
Имам Хомеини је недвосмислено одбацио монархијски об
лик владавине, јер га је сматрао неспојивим са принцпима шиит
ског ислама. Институција велајат-е-фагих морала је бити изборна
како не би дошло до негације доктрине марџа'ијат и учења о по
вратку Махдија. Све друго из верско-политичког учења Хомеинија
било је тешко превести у уставне и институционалне категорије
и појмове. Осим тога, у обарању шаховог режима учествовали су
различити слојеви са сукобљеним интересима. Тај сплет интереса
и идеја требало је инкорпорирати у стварање нове државе. Нажа
лост, нити је постојала могућност, нити је било жеље у редовима
шиитске улеме да се све стране задовоље.
На референдуму одржаном 30. и 31. марта 1979. године на
род се изјаснио против монархије и за стварање Исламске Репу
блике. Након тога су расписани избори за Скупштину експерата,
чији је задатак био да усагласи коначну верзију нацрта устава. Ка
ко је у њој од 73 посланика, из редова шиитског свештенства дола
зило 55 представника, по први пут се десило да је исламска улема
у Ирану директно учествовала у вршењу власти и била у могућ
ности да самостално, ослобођена утицаја секуларних структура,
ствара историју.

УСТАВНИ АРАНЖМАН
Устав Исламске републике истовремено је плод уставног на
слеђа Ирана и политичких идеја које је заступао харизматични вођа
револуције, имам Хомеини. Како је неке институције, попут парла
мента, било немогуће укинути, нова власт је покушала да њихов
значај умањи оснивањем државних органа који би надлежности
„старих“ институција ограничиле. Све то је довело до ситуације
да се политички систем Исламске Републике Иран састоји од низа
институција, тела и органа, чије су надлежности у неким случа
јевима јасно разграничене, док се у другим њихове ингеренције
функционално прелићу. Због тога поједини аутори говоре о „ди
сонантној институционализацији“25) која је наступила након 1979.
24) Џ. Еспозито, Осфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002. стр. 719
25) D. Brumberg, Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran, University of Chicago Press, Chicago, 2001, p.33. (према Брумбергу „дисонантна институционализација
се јавља када се конкурентске фигуре политичке заједнице и симболички систем који
им даје легитимитет пресликавају у формалне и неформалне институције државе и
друштва, и у политичку реторику и идеологију владајуће елите.“)
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године. Као последица дисонантне, дуалне институционализације
у иранском политичком систему настале су две врсте односа моћи:
незванични, између утицајних појединаца, група и институција; и
званични, институционални односи засновани на Уставу. Устано
вљавање две или више институција које обављају сличне, или чак
и исте функције и које једна другу надгледају (систем „checks and
balances“ на исламски начин) доводи до бројних проблема и засто
ја у функционасању политичког система. Дуалност институција
постоји у 5 различитих области: законодавству, извршној власти,
судству, војним снагама и економији. Међутим, за разлику од кла
сичног система „кочница и равнотежа“, у коме постоје механизми
којима се решавају институционални сукоби, политички систем
Исламске Републике не поседује процедуре за њихово отклањање.
Штавише, државна тела формирана да би решавала конфликте из
међу институција (Савет за целисходно деловање система) постају
њихови главни актери и протагонисти.
Чланом 1. Устава одређено је да је облик владавине у Ирану
Исламска Република коју је народ прихватио на референдуму. Са
мо постојање Устава и чињеница да је највиши правни акт прихва
ћен на општенародном референдуму представља помак у односу
на традиционалну исламску теократију. Послови у Исламској ре
публици морају се водити у складу са вољом народа коју он изра
жава на изборима, укључујући изборе за Председника републике,
представнике у Исламској консултативној скупштини, чланове са
вета, као и на референдумима (члан 6.). Ова уставна одредба пред
ставља надоградњу класичног исламског концепта суверености
према коме Алаху припада апсолутна власт.
Према члану 57. Устава, власт је подељена на законодавну,
извршну и судску, али оне функционишу под надзором апсолутног
религиозног лидера (Рахбар). Све три гране власти су међусобно
независне. Реч је, дакле, о подели власти каква не постоји у за
падној политичкој литератури и пракси. „У иранском политичком
систему је прокламовано и релативно доследно примењено начело
поделе власти, које је кориговано начелом јединства власти, јер су
све три гране власти стављене под окриље јединственог верскоправног ауторитета. У систему Исламске Републике заснованом на
принципу велајат-е-фагих, реч је о непотпуном облику испољава
ња јединства власти, јер врховни ауторитет не обавља директно
послове законодавне, извршне и судске власти, већ има само руко
водећу и контролну функцију над њима“.26)
26) Оливер Потежица, нав. дело, стр. 112-113.

225

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 215-238.

Устав Исламске републике Иран донет је 1979. године, док
је уставним амандманима измењен 1989. године. Главни разлог за
измену највишег правног акта јесте смрт Имама Хомеинија, након
чега је позиција врховног лидера остала упражњена, а особе које
су претендовале на то место нису поседовале Хомеинијев аутори
тет и религиозно знање. Услов да лидер буде препознат као марџае-таглид (извор опонашања) је избачен из члана 109. Устава, тако
да је и Али Хаменеи могао да преузме лидерску функцију. Амби
цију Хамеинија да наследи на месту Рахбара Хомеинија подржали
су свешгтеници окупљени у Удружењу теолога из Кома, али је ве
лики број познатих шиитских марџи из Ирана, Ирака и Либана био
против његовог избора.27)
Још једна важна измена састојала се у избацивању институ
ције Лидерског савета који се по Уставу из 1979. године могао фор
мирати уколико одговарајући лидер не би био пронађен. Осим то
га, амандманима је укинута функција премијера, па је уместо њега
задужен за министарства и одговоран за вођење административ
них и буџетских послова, Председник Исламске Републике Иран.
Како се види, циљ уставних амандмана није био укидање
паралелних институција или макар разграничење њихових надле
жности. Дуалност институција је опстала, а самим тим ни њихови
сукоби који произилазе из преклапања ингеренција и „замршеног“
институционалног аранжмана нису нестали. И мада је уставом
утврђено постојање три независне гране власти (легислативе, ег
зекутиве и судске власти) у политичком животу Ирана главну реч
води неколико кључних институција (Рахбар, Председник Ислам
ске Републике Иран, Исламска консултативна скупштина, Савет
чувара Устава, Савет за целисходно деловање система, Скупштина
експерата, Шеф правосуђа).
Према члану 5. Устава, за време скривености Вали-е-Асра28)
вођство над умом (заједницом) преузима праведна и побожна осо
ба, која је потпуно свесна околности у којима живи, храбра је и
довитљива и има одговарајуће администраторске способности.
Ирански Устав прописује квалификације које мора да има Врховни
лидер. Услови су следећи: ученост, како би обављао функције ре
лигиозног лидера на разним пољима; праведност и побожност; по
седовање јасних политичких и социјалних ставова, мудрост, хра
брост, способност вођења управе и руковођења. Уколико би више
27) Maximilian Terhalle, нав. дело, p.78.
28) Вали-е-Аср (Владар епохе) је један од назива који се користи за дванаестог, скривеног
имама (Махдија)
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особа испуњавало наведене услове, предност би имало лице које је
истакнутије на плану јуриспруденције и политике.
Избор Рахбара врши Скупштина експерата (Меџлис-е-Ху
бреган-е-Рахбари) коју чине шиитски свештеници, стручњаци за
исламско право и други посланици, који морају бити експерти за
правне науке. Скупштину експерата чини 86 посланика који се би
рају на општим, непосредним изборима, са мандатом који траје
осам година. Састанци Скупштине експерата су тајни и затворени
за јавност, па од свих изборних органа Исламске Републике она
има најмање демократских одлика. Њена главна функција јесте да
бира Врховног лидера и надгледа његово деловање. Уколико није
дан од кандидата за место Врховног лидера нема потребне квали
фикације Скупштина експерата би изабрала неког из сопствених
редова (члан 107. став 1.)
Врховни лидер Исламске Републике Иран има широка устав
на овлашћења и надлежности. Он утврђује генералну политику зе
мље после консултација са Саветом за целисходно деловање си
стема и врши надзор над њеним спровођењем; издаје декрете о
националним референдумима; врховни је командант оружаних
снага, објављује рат и мир и мобилизацију оружаних снага, регу
лише и решава односе између различитих видова, родова и служби
оружаних снага; именује, отпушта и смењује чланове Савета чу
вара Устава, Шефа правосуђа, руководиоце радио и телевизијске
мреже, начелника здруженог штаба, команданта Исламског рево
луционарног корпуса, команданта оружаних снага; решава пробле
ме, посредством Савета за целисходно деловање система, који не
могу бити решени редовним процедурама; потписује декрет којим
потврђује избор Председника републике; смењују Председника
републике, уколико га Врховни суд прогласи кривим за кршење
Устава или га Исламска консултативна скупштина двотрећинском
већином прогласи неспособним за обављање дужности; потписује
помиловања или амнестије или указе о смањивању казни осуђени
цима, на предлог Шефа правосуђа (члан 110.). Могло би се конста
товати, на основу наведених надлежности, да је позиција Врховног
лидера у Ирану најближа положају шефа државе у председничком
систему власти.
Мандат Врховног лидера је доживотан, али он може бити
смењен од стране Скупштине експерата уколико би изгубио по
требне квалификације или не би испуњавао уставне дужности.
Међутим, како поред набројаних надлежности, Врховни лидер по
ставља и смењује шесторицу (половину) чланова Савета чувара
Устава, тела које одобрава кандидатуре на изборима за Скупштину
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експерата, очито је да би у пракси, ситуације у којима Скупштина
експерата покреће поступак опозива Врховног лидера биле мало
вероватне. У случају смрти, оставке или смене, до избора новог
Рахбара његове дужности би на основу одлуке Савета за целис
ходно деловање система обављао савет састављен од Председника
републике, Шефа правосуђа и једног члана Савета чувара Устава.
Савет би био формиран и у случајевима када Врховни лидер при
времено није у могућности да обавља своје дужности.
Председник Исламске Републике је највиши званичник др
жаве (после Врховног лидера). Он је шеф егзекутиве (осим у по
словима који се тичу лидера) и одговоран је за спровођење Устава
(члан 113.). Председник се бира на општим, непосредним и тајним
изборима, апсолутном већином гласова. Уколико ниједан кандидат
не освоји потребну већину, одржава се други круг у коме учеству
ју два кандидата са највећим бројем гласова. Мандат председника
траје четири године са могућношћу једног реизбора. Кандидатуру
за председника потрвђује Савет чувара Устава, а у случају прве
кандидатуре и Врховни лидер. Да би кандидат учествовао на избо
рима, он мора да поседује следеће квалификације: иранско поре
кло и држављанство, способност управљања, добру „биографију“,
побожност, веру у основне принципе Исламске Републике и зва
нични мазбах земље.
Чланове Савета министара поставља председник. Он кон
тролише њихов рад, координира све одлуке и активности владе,
одређује њен програм и политику, одговоран је за национално пла
нирање и буџет, због чега његов положај неки западни политиколо
зи изједначавају са функцијом шефа владе. Осим тога, председник
је обавезан да указима проглашава законе донете од стране парла
мента (далке, нема право вета), он обавља послове из облати одно
са Исламске Републике Иран са другим државама и међународним
организацијама, поставља амбасадоре на предлог министра ино
страних послова и прима акредитиве страних амбасадора.
Председник републике има право на заменике који му по
мажу у обављању уставних дужности. Смењује га Врховни лидер
уколико га Врховни суд прогласи кривим за кршење Устава или га
парламент двотрећинском већином гласова прогласи неспособним
за вршење дужности (гласање о поверењу следи након одговора
председника на интерпелацију која се покреће једном трећином
гласова посланика). У случају смрти, смене, оставке, одсуства или
болести дужих од два месеца, или када је његов мандат завршен, а
нови председник није изабран, функцију и дужности Председника
републике ће преузети његов први заменик. Савет састављен од
председника Исламске консултативне скупштине, Шефа правосу
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ђа и првог заменика председника дужан је да изборе за новог пред
седника закаже у року од 50 дана. У случају смрти првог заменика
или када Председник републике нема првог заменика, Врховни ли
дер ће поставити особу која ће обављати функцију Председника.
О начину избора, саставу, одговорности и овалашћењима
Савета министара (владе Исламске републике) у овом раду неће
бити речи, како због недостатка простора, тако и због малог значаја
који му се придаје у функционисању политичког система и поли
тичкој пракси Ирана. Из свега наведеног очито је да у Исламској
републици имамо бицефалну егзекутиву, при чему на неким по
љима долази до преклапања надлежности Врховног лидера (шеф
државе) и Председника републике (шеф владе). Карактеристично
је, међутим, да је за разлику од парламентарног система власти у
коме је шеф државе симболични, а влада и премијер стварни носи
лац извршне власти, у Ирану однос снага промењен. Такво уставно
решење сасвим је у складу са Хомеинијевим учењем о велајат-ефагиху.
У прошлости, постојање парламента као законодавног тела
у државама у којима је већина становника муслиманске вероси
сповести је било реткост. Исламска традиција, пре свега познаје
Шуру29) (Савет), тело са којим се владар консултује, а које нема
надлежност да доноси законе. Званични назив иранског парла
мента је Исламска консултативна скупштина (Меџлис-е-Шура-јеИслами), али се најчешће користи скраћени назив Меџлис. Састоји
се од 290 посланика30) који се бирају на општим, непосредним и
тајним изборима на период од четири године, при чему признате
верске мањине имају загарантована места у парламенту. Заседања
су отворена за јавност, осим у време ванредног стања, када се тиме
штити национална сигурност и на захтев Председника републике,
министра или 10 чланова Меџлиса. Закони донети на затвореним
седницама морају бити изгласани квалификованом већином (3/4
гласова) у присуству чланова Савета чувара Устава.
Исламска консултативна скупштина је легислативни орган
Исламске републике Иран. Ипак, правна акта која усвоји морају
бити у складу са исламским правом (шеријатом) и Уставом о че
му одлуку доноси Савет чувара Устава. Због тога поједини аутори
истичу да је законодавно тело у Ирану бикамерално и да га чине
Меџлис (доњи дом) и Савет чувара Устава (горњи дом). Међутим,
29) шура – ар. консултације
30) Број од 270 посланика предвиђен Уставом из 1979. године повећан је на изборима 2000.
године на 290. У члану 64. Устава предвиђена је могућност повећања броја посланика
за највише 20 на сваких 10 година.
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Савет чувара Устава није класична институција законодавне гране
власти, јер има само право вета законских предлога усвојених у
парламенту. Осим законодавне функције, Меџлис ратификује ме
ђународне споразуме и уговоре, бира Савет министара на предлог
Председника републике, одлучује о промени граница (квалифико
ваном – 4/5 већином), прима и одлучује о писаним жалбама на рад
законодавне, извршне и судске власти. Осим законодавне једна од
најважнијих функција парламента јесте контролна функција зако
нодавног тела над радом владе. Класична средства којим се реа
лизује одговорност владе пред парламентом јесу посланичко пи
тање, интерпелација и гласање о неповерењу. Посланичко питање
Председнику републике може поставити једна четвртина чланова
парламента, а министру један члан Меџлиса. Интерпелацију по
креће 10 посланика (министарска одговорност) или једна трећина
чланова Меџлиса (одговорност Председника). Уколико посланици
нису задовољни одговором Председника, Исламска консултативна
скупштина му може изгласати неповерење двотрећинском већи
ном гласова, при чему таква одлука мора бити потврђена од стране
Врховног лидера.
Савет чувара Устава је тело које се састоји од 12 чланова,
од којих су шесторица исламски правници постављени од стра
не Рахбара, док преосталу половину чине цивилни правници ко
је именује Меџлис на предлог Шефа правосуђа. Мандат чланова
Савета траје 6 година, при чему се на три године мења половина
његовог састава (3 свештена лица и 3 цивилна правника). Савет
оцењује да ли су законски предлози усвојени у Меџлису у складу
са исламским правом и одредбама Устава. Интересантно је да се
одлуке о усклађености правних аката са шеријатом доносе већи
ном гласова исламских правника, а да је за одлуку о складу закона
и Устава потребна већина гласова свих чланова (члан 96.). Према
члану 99. Устава Савет чувара Устава има и одговорност да над
гледа изборе за Скупштину експерата, Председника републике и
Исламску консултативну скупштину. Проблем у функционисању
политичког система наступа због тумачења ове уставне одредбе,
према којој Савет има право да одбије кандидатуру сваке особе
уколико не испуњава потребне услове, што Савету даје дискрецио
но право да искључи било ког кандидата. Он је одбио 12-17% кан
дидата за прва три сазива Меџлиса, више од четвртине за четврти
и више од трећине за пети сазив Меџлиса. На парламентарним из
борима 2004. године 3600 од 8200 кандидата је дисквалификовано
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укључујући и 80 посланика. Ситуац
 ија је још гора на изборима
за Председника републике. На последњим изборима, Савет чувара
Устава је одобрио 6 од 1014 кандидатура, док су двојица кандида
та из реформистичког блока накнадно додата на гласачке листиће
по одлуци Врховног лидера.32) У таквим околностима учешће на
изборима представља привилегију, а не право које припада сваком
грађанину, а Савет чувара Устава се претвара у дванаесторицу чу
вара капије кроз коју се улази у политичку арену. Неки политико
лози праве аналогију између ове институције и уставних судова у
другим државама, при чему се највеће сличности уочавају ако упо
редимо Савет чувара Устава и Уставни суд Француске, тело у чију
надлежност спада надгледање избора.
Како су услед давања превеликих овлашћења Савету чувара
Устава и немогућности Исламске консултативне скупштине да до
носи законе конфликти ове две институције неизбежни, фебруара
1988. године на предлог Хомеинија створена је нова институција,
Савет за целисходно деловање система.33) Ово тело делује као са
ветодавни орган Врховног лидера, али основни разлог за његово
формирање јесте решавање несугласица које настају између Меџ
лиса и Савета чувара Устава. Међутим, пошто све његове чланове
поставља Врховни лидер и они за своје деловање одговарају само
њему, Савет за целисходно деловање система је састављен углав
ном од конзервативних свештеника и уместо да решава институци
оналне сукобе, стављењем на страну Савета чувара Устава он их
само продубљује и повећава. На много начина, Савет за целисход
но деловање система делује као четврта грана власти.34)
Последња институција од велике важности за функцион
 иса
ње политичког система Ирана јесте Шеф правосуђа. Судска власт
Исламске Републике оличена је у Шефу правосуђа кога поставља
Врховни лидер на период од пет година. Он поставља и разреша
ва све судије, предлаже Председнику републике Министра правде,
поставља на период од пет година Председника Врховног суда и
Главног јавног тужиоца после консултација са судијама Врховног
суда, предлаже Меџлису шест чланова (стручњаке за правне науке)
Савета чувара Устава. За разлику од његових, значајних ингерен
ција, Министар правде има само функције административне при
31)

31) S.A. Arjomand, „The Rise and Fall of President Khatami and the Reform Movement in Iran“,
Constellations, Vol. 12, No. 4, 2005, pp.514 - 515.
32) http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran0605/1.htm 21.09.2008.
33) Савет за целисходно деловање система постаје део уставне материје након доношења
амандмана 1989. године
34) М. Kamrava, H. Hassan-Yari, „Suspended Equilibrium in Iran’s Political System“, The Muslim World, Vol. 94, October 2004, p. 504
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роде. Интересантно је да у Ирану осим редовних постоје и револу
ционарни судови, као и Специјални суд за свештенство, који игра
улогу пса-чувара владајуће елите. „Специјални суд за свештенство
је постао званична рука државе контролисана од стране одређе
них фигура унутар ње, кроз коју званично прихваћена интерпрета
ција ислама покушава да задржи доминацију над његовом рефор
мистичком верзијом.“35). Ова институција одговорна је Врховном
лидеру. Формирана је за време Иранско-ирачког рата како би се
очувала „част свештенства“ у јавности, али су данас његова „мета“
свештеници који доводе у питање постојање институције велајате-фагиха и служи за „дисциплиновање“ делова иранске улеме не
лојалних официјелној идеологији.
Колико је велика испреплетаност и замршеност институцио
налних односа унутар Исламске републике, али и колико је доми
нантан положај и непосредни и посредни утицај Врховног лидера
унутар њега најбоље показује следећи дијаграм:

ДИСТРИБУЦИЈА МОЋИ У УСТАВУ36)
бира
бира

бира
бира

потврђује
кандидате

потврђује
поставља

поставља
6 свештеника

поставља

посредује

потврђује кандидате

именује 6
правника

потврђује кандидате и законе

поставља 6 правника

поставља

потврђује

поставља

Осим Специјалног суда за свештенство, у Ирану постоје
бројни незванични центри моћи који се налазе под директном кон
тролом Врховног лидера. Најутицајнији међу њима су: имами који
воде молитву петком (џеба-намаз), представници Рахбара у раз
личитим државним институцијама (укључујићи и универзитете,
35) М. Kamrava, „Iranian Shiism under Debate“, Middle East Policy, Vol. X, No. 2, Summer
2003, p. 108.
36) М. Kamrava, H. Hassan-Yari, нав. дело, p. 507.
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безбедносне службе итд.) и квазидржавне добротворне фондације
(Bonyads). Ове фондације учествују у друштвеном производу Ира
на са 33-40%, а контролишу значајне индустријске секторе: пољо
привреду и сточарство, прехрамбену и металну, хемијску и петро
хемијску индустрију, транспорт, туризам, финансије итд. Изузетe
су од плаћања пореза, имају предност при добијању кредита, по
влашћен положај у спољнотрговинској размени, а сматрају се ле
глом корупције у Ирану. Директоре фондација поставља Врховни
лидер и они су одговорни само њему. Оне најчешће постоје пара
лелно са званичним државним институцијама (Литерарни покрет
уз Министарство образовања, Врховни савет културне револуције
уз Министарство културе и исламског вођства, Комитет за распо
делу земље уз Министарство пољопривреде итд.)
Очито је да Врховни лидер, осим централног положаја који
има по слову Устава, своју моћ вишеструко повећава контролом
над различитим неформалним институцијама. На тај начин, Рахбар
своју доминантну позицију брани дуплим штитом, како од претњи
унутар политичке арене, тако и од оних које могу доћи из других
друштвених сфера.

ИЗБОРНИ СИСТЕМ
Законом о изборима за Исламску конслутативну скупшти
ну37) у Ирану је конституисан двокружни већински изборни систем.
Избори за 290 посланика Меџлиса се одржавају у једномандатним
и вишемандатним изборним јединицама, а прихваћене религиј
ске мањине имају своје представнике. По једног посланика имају
Зороастријанци и Јевреји, Асирски и Калдејски хришћани имају
једног представника, док Јерменска хришћанска заједница има 2
члана парламента (са југа и севера Ирана). У првом кругу мандат
добија кандидат који освоји 25% гласова. Уколико у првом кругу не
би били расподељени сви мандати, организовао би се други круг у
коме би учествовала два кандидата са највећим бројем гласова (у
једномандатним изброним јединицама) или дупло већи број канди
дата од броја посланика који се у другом кругу у изборној јединици
бира (4 кандидата у изборним јединицама где се у другом кругу
додељују два мандата, 6 у јединицама где се додељују три мандата
итд.)38)
37) Изборни закон преузет је са www.aceproject.org/ero-en/regions/asia/IR/the-elections-actof-islamic-consultative-assembly/view 26.08.2008. Закон је донет 28.11.1999. у Меџлису,
а потврђен од стране Савета чувара Устава 30.11.1999.
38) члан 9. Закона о изборима за Исламску консултативну скупштину
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Активно бирачко право у Ирану има сваки ирански државља
нин који је пословно способан и има навршених 17 година живо
та. На другој страни, пасивно бирачко право подразумева строжије
квалификације: веру и преданост исламу и Исламској Републици
Иран, држављанство, оданост Уставу и концепту велајат-е-фагих,
академску диплому, добру репутацију, физичко здравље (укључу
јући способност вида, слуха и говора), најмање 30, а највише 75
година живота. При томе, кандидати верских мањина нису обаве
зни да верују у Ислам, већ у религију заједнице којој припадају
(члан 28. Изборног закона). Осим тога, постоје и групе лишене мо
гућности да се кандидују на парламентарним изборима (члан 30.).
Забрана учешћа на изборима, пре свега се односи на припаднике
старог, шаховог режима, али и на лица осуђена за издају Исламске
Републике, корупцију, преваре, финансијске малверзације, тргови
ну дрогом и сл. Бројна ограничења пасивног бирачког права, која
нису у складу са Међународним пактом о грађанским и политич
ким правима, само су појачана деловањем Савета чувара Устава.
Како је већ раније речено, ова институција има надлежност да над
гледа све фазе изборног процеса (члан 3.) и она то право обилато
користи. Тако Савет арбитрарно може да из изборне трке дисква
лификује сваког кандидата који не дели политичке ставове њего
вих чланова. Својим одлукама у изборном процесу и блокадом
рада Меџлиса (непотврђивањем у њему усвојених закона) Савет
чувара Устава постаје главна препрека процесу демократизације
политичког живота Ирана која би била обављена изнутра, сопстве
ним снагама.

ЗАКЉУЧАК
Све до сада изнето показује колико је тешко одредити карак
тер и извршити класификацију Исламске Републике Иран. Према
облику владавине Иран је република. Шеф државе (Врховни ли
дер) на тај положај не долази наслеђем, већ избором (посредно – од
стране Скупштине експерата), политички је одговоран, али попут
шефа државе у монархијама власт врши без ограничења дужине
мандата, формално доживотно. Због тога што је држава утемељена
на шеријату и што се на њеном челу налази владар који је истовре
мено и верски вођа, Иран јесте јединствен пример исламске државе
у садашњем времену. Концепт велајат-е-фагих на коме је заснован
одваја га од других држава које имају исламски карактер. Спорно
је, међутим, да ли је власт фагиха ограничена или неограничена.
Према члану 57. Устава законодавна, извршна и судска власт функ
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ционишу под надзором апсолутног религиозног лидера, али је он
у свом деловању и надлежностима ограничен шеријатом и одред
бама Устава39). Осим тога, Скупштина експерата је овлашћена да га
смени уколико изгуби неке од квалификација или занемари устав
не дужности. Његов положај у политичком систему Ирана јесте до
минантан, али не и недодирљив, па због тога не можемо говорити
о фагиху као о апсолутном суверену.
Када је у питању облик државног уређења, Иран је проста др
жава. Одређени степен децентрализације постоји, али је он махом
административне природе. Занимљиво је да су избори за локалне
органе власти, чије су ингеренције и финансијска независност ми
нимални, по први пут одржани 1999. године мада је њихово посто
јање предвиђено Уставом из 1979. године.
Према облику политичког режима, Исламску републику
Иран можемо сврстати у теократије, државе које представљају об
лик Божје владавине на земљи. Појам теократија се најчешће упо
требљава да се означе облици организације државне власти у ко
јима је религија доминантна у политичкој сфери и где су верске
вође истовремено и поглавари државе. Међутим, како теократија
дословно значи „владавина Бога“, Оливер Потежица наводи појам
еклесиократије (владавине цркве), који се такође може успешно
применити на примеру Ирана. Еклесиократија представља облик
државне власти у коме препознајемо директну владавину верског
лидера или неког верског тела. Како је иранска држава заснована
на Хомеинијевом концепту владавине исламског правника (фаги
ха), а сви правни акти морају бити у складу са верским правом (ше
ријатом) очигледно је да се ради о еклесиократији или теократији,
али посебном типу, посттрадиционалне или уставне теократије. У
прилог томе иде и тврдња Оливиеа Рое који истиче да разграна
та структура државних и политичких институција, која постоји у
Ирану, јесте веома прилагођена уставној држави европског типа40).
Тешко је, због свега наведеног, прихватити тврдње неких за
падних политиколога да је Исламска република Иран диктатура на
чијем је челу верски поглавар чија се власт не може и не сме до
вести у питање. С друге стране, претеране су и оцене да је реч о
изборној или чак демократској теократији. У Ирану постоје пред
ставничке институције, до већине положаја се долази на избори
ма чије је одржавање редовно, али се због ограничења у процесу
кандидовања изборни процес не може окарактерисати као отворен
39) У два наврата Хомеини је прекршио уставне одредбе. Први пут када је формирао Спе
цијални суд за свештенство, а након тога када је установио Савет за целисходно делова
ње система.
40) М. Јевтић, нав. дело, стр. 201.
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и демократски. Флагрантно кршење изборног права посебно је
дошло до изражаја након победе реформски настројеног кандида
та, Мохамеда Хатамија, на председничким изборима 1997. годи
не. Хатами је покушао да у време своја два мандата (1997-2005)
учини политички систем Ирана демократскијим и покрене број
не реформе. Ипак, иако је имао подршку шестог парламентарног
сазива (2000-2004) у коме су реформисти имали већину, Хатами
није успео да изађе као победник из институционалног сукоба са
конзервативним Саветом чувара Устава. Његов неуспех у проме
ни иранског друштва резултирао је поразом реформиста на свим
нивоима и избором Махмуда Ахмадинеџада 2005. године за новог
председника, првог постреволуционарног председника који није
био припадник иранске улеме.
Остаје да се види да ли ће ирански народ у скорије време
почети са озбиљнијим преиспитивањем концепта велајат-е-фагих
и политичког система земље у којој живе. Учење имама Хомеини
ја није општеприхваћено у шиитској улеми, а поједини шиитски
муџтехиди га сматрају несагласним са шиитским исламом. Чини
се ипак да ирански народ још увек добровољно прихвата идеју о
суверености Бога и да „владавину исламског правника“ види као
једину исправну, макар до повратка Скривеног имама.
На другој страни, сврставање Ирана у ред недемократских
режима, међу силе тзв. Осовине зла од стране неких западних си
ла помало је лицемерно, ако се сагледа степен и ширина њихове
сарадње са неким другим исламским државама, у којима је ниво
слободе, демократије и заштите људских права много нижи него
у Ирану. У прилог томе иде и тврдња Хамида Алгара, професора
Факултета политичких наука Универзитета у Берклију да је Ислам
ска република Иран на институционалном плану изграђенија, као
и да је далеко слободнија земља, када је реч о изборима, политич
ким партијама и свим другим атрибутима формалне демократије,
од многих других исламских земаља.
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РЕЗИМЕ
Аутор у овом раду приказује јединствену природу Исламске
Републике Иран. Уставни „аранжман“ Ирана објашњен је полазе
ћи од појма суверености како се он схвата у исламској правној и
политичкој теорији, политичке доктрине шиизма и концепта ве
лајат-е-фагих (владавина исламског правника) имама Хомеинија.
Разматрајући уставни положај и функционисање седам кључних
институција аутор покушава да расплете институционалну замр
шеност карактеристичну за ирански политички систем.
Кључне речи: Иран, ислам, политички систем, Хомеини, владавина
исламског правника
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Dusan Vucicevic
STATE IN THE SHADOW OF MOSQUE
- Political system of the Islamic Republic of Iran –

SUMMARY
In this text author presented a unique character of the Islamic
Republic of Iran. The author explained constitutional “arrangement” of
Iran starting from the notion of sovereignty in the way that it is comprehended in Islamic legal and political theory, political doctrine of Shiism
and the concept of Velayat-e-Faqih (the Rule of Islamic Jurist) by Imam
Khomeini. Through an analysis of constitutional status and functioning
of seven key institutions, the author tried to comprehend and explain
institutional complicity that is characteristic of Iranian political system.
Key Words: Iran, Islam, political system, Khomeini, Rule of Islamic Jurist
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УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ У ПРАВУ И ПОЛИТИЦИ

УВОД
Република Србија је Уставом од 1990. увела парламентарни
систем заснован на подели власти, у коме је Уставном суду повере
на улога заштите уставности и законитости. И нови Устав Србије
од 2006. Уставном суду поверава контролну функцију аката и рад
њи у циљу изградње и очувања владавине права.
Ипак, Уставни суд за сада не успева да оправда улогу која
му је уставима додељена. Српски парламентаризам још увек гради
своје институте и у тим недовршеним и несавршеним односима
власти које воде државу, политика често надилази уставне грани
це. У том смислу, Уставни суд - један од стубова система делује као
орган који је и под политиком и под правом, што се одражава на
функционисање државне власти у целини.

ПОЈАМ И ПРИРОДА УСТАВНОГ СУДСТВА
Једна од последица процеса “политичког конституисања
света”1) јесте та да начело поделе власти чини темељ савремених
уставних система. У том смислу, ни Република Србија није изузе
так – уведена је подела власти Уставом од 1990; државна власт се
дели у једном члану Устава по уобичајеном кључу: “Уставотворна
и законодавна власт припада Народној скупштини. Републику Ср
бију представља и њено државно јединство изражава председник
Републике. Извршна власт припада Влади. Судска власт припада
1) Јован Ђорђевић, Устав и политичке науке, Глас САНУ Одељења друштвених наука,
Београд, 10/1961, стр. 40.
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судовима. Заштита уставности, као и заштита законитости у скла
ду с Уставом, припада Уставном суду.”2)
Политика као “вештина могућег” у управљању државом про
жима поделу власти тј. хоризонталну организацију власти у којој је
неке највише државне органе потребно што више одвојити од по
литике и “заштитити” правом – уставом. У “активним” државним
властима; извршној и законодавној, политика је основни супстрат
и мотив деловања, док уз судску власт иде “вечита” тежња да се
у потпуности ослободи политике и препусти праву. Уставни суд,
кога устави обично декларишу самосталним и независним држав
ним органом, стоји негде на пола пута између политичких власти;
извршне и законодавне, и неполитичке; судске власти.
Спорове између носилаца власти коначно и сигурно реша
вају бирачи на изборима, опредељујући се за понуђене политичке
опције. Али, у циљу нормалног функционисања државе, мањи или
већи спорови са политичком димензијом морају се решавати и то
ком трајања изборног мандата извршне и законодавне власти. Чи
њеница да се судским методом не могу решавати строго политички
спорови, који се не просуђују по правним нормама - не врши се
функција суђења већ посебна функција за коју важе посебна пра
вила,3) указала је на потребу постојања посебног државног органа
– уставног суда.
Основна надлежност уставног суда је да се стара о хијерар
хији општих аката унутар правног система; закони морају бити у
складу са уставом, нижи општи акти у складу са законом и уста
вом... Ово наизглед јасно правно питање уставности и законитости,
заправо је у пракси прожето политиком и политичким мерилима
тако да се уставни суд приликом одлучивања руководи и уставном
нормом и “политичким духом” устава. Утолико има места тврдњи
да “свако питање из праксе уставног суда, а посебно када се ра
ди о контроли уставности закона, носи у себи одређену политичку
димензију.”4) Ипак, политика у деловању уставног суда мора бити
ограничена. Уставни суд нема задатак да каже „шта је Устав“, и да
тим старим или новим уставним језиком формулише извесну сво
ју друштвену или политичку „филозофију“, па чак и своју правну
идеологију. Он је под Уставом, јер начелно нико није и не може би
ти изван Устава.5)
2) Члан 9 Устава Републике Србије од 1990.
3) Иво Крбек, Уставно судовање, Загреб, 1960, стр.12.
4) Бранко Смердел, Уставни суд Југославије и неки проблеми политичког правосуђа, Збор
ник радова: Улога и место уставног судства у друштвено политичком систему, Београд,
1986, стр. 336.
5) Јован Ђорђевић, Политички систем, Београд, 1980, стр. 722.
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Сврха постојања уставног суда је да подведе или евентуално
врати делатност државних власти унутар граница устава. У прак
си то може бити, рецимо, поништавање закона чиме се, противно
строго посматраној подели власти, задире у надлежност законо
давца и узима део његове надлежности. Али, тиме се не руши по
зиција и ауторитет законодавне власти већ напротив, јер се овај
ауторитет смањује законодавчевим кршењем устава путем неу
ставних закона, а не поништавањем тих закона.6) Исто важи и за
акте извршне власти.
Уставни суд у “чувању” устава постиже различите резултате,
од државе до државе. Уставни суд не може успешно да брани устав
у неуређеним политичким системима где су темељне уставне ин
ституције недовољно изграђене а подела власти не више од начела.
У таквом систему уставни суд није у стању да изгради сопствени
рејтинг који би му дао могућност да се одлучно постави у односу
на извршну и законодавну власт и тако дефинише своју друштвену
и уставну позицију. Што је систем уређенији а подела власти ја
снија и позиција уставног суда је делотворнија.
Уставни суд има положај арбитра у спору државних власти.
“Да би уставни суд уопште арбитрирао у њиховом сукобу, који је
уставно дефинисан као сукоб међу надлежностима, и да би њего
ва арбитража била делотворна, различите политичке моћи концен
трисане у државним институцијама морају бити спремне на то да
регулативно начело за решење сукоба мора бити ван њих и изнад
њих.”7) У Србији за трајања Устава од 1990. Уставни суд није имао
моћ да сачува правну хијерархију уставног система и подведе под
Устав носиоце извршне власти која је водећа власт.8) Устав од 2006.
нормом поправља положај Уставног суда у правцу самосталности
и независности, али да би се то побољшање осетило у пракси но
сиоци политике, влада и шеф државе у првом реду, морају да ство
ре повољан политички амбијент за ефикасност Уставног суда.
Без обзира који орган носи уставно судство; уставни суд (код
нас, бивше југословенске републике, Немачка, Аустрија, Русија...),
редовни суд (САД, Канада, Аустралија...), или посебан несудски
орган као нпр. француски Уставни савет, и политика и право су
6) Радомир Лукић, Уставност и законитост, Београд, 1966, стр. 100.
7) Слободан Самарџић, Систем власти у новом уставу Србије, Зборник радова „Уставни
суд Србије – у сусрет новом уставу“, Београд, 2004, стр. 97.
8) Утолико се не можемо сложити са констатацијом Александра Фире да “за разлику од
редовних судова, који су независни од извршне власти, уставни суд мора бити незави
сан пре свега од законодавне власти будући да се независност уставног суда од извршне
власти претпоставља.” Независност судства и уставни суд, Архив за правне и дру
штвене науке, 3/1994, Београд, стр. 370.
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основе уставног судовања. Дилема која представља и опасност по
уставно судство је коме дати примат у случају да су опције које ну
де политика и право различите.
У САД на врху судске хијерархије стоји Врховни суд кога
чини председник именован од председника државе уз сагласност
Сената, и осам судија, сви са доживотним мандатом, такође име
новани од стране шефа државе. Председник Врховног суда (Chi
ef Justice) je формално друга личност у државној хијерархији иза
председника САД. Политичку позицију и углед Врховни суд гра
ди нарочито правом да тумачи Устав који је у САД култног нивоа.
Иако се Врховни суд клонио интервенција у односима који се сма
трају “политичким”, дакле правно неприкладним, ставове Врхов
ног суда да ли су радње и акти других државних органа сагласни
Уставу тешко је раздвојити од политике. Између два рата, за време
председника Френклина Рузвелта (Roosevelt, 1933-1945), Врховни
суд је проглашавао противуставним неке законе социјално-економ
ског карактера који нису одговарали крупном капиталу иако фор
мално-правно нису били противни Уставу.9) Такође, председник
Рузвелт је константно настојао да реформише Врховни суд па је
тако предлагао да сваки судија када превали седамдесету годину
добије судију помоћника кога би именовао председник државе.10)
Ово наводи на закључак да Врховни суд у поступку заштите устав
ности није могао деловати ван политичког утицаја.
Француски Уставни савет још је даље од права и ближе по
литици. “Политичку природу Уставног савета наглашава и чиње
ница да се од саветника формално не тражи никаква правничка
квалификација, нити поседовање икаквог пређашњег искуства.”11)
Уставни савет је још од Де Головог (De Gaulle, Устав Пете републи
ке, 1958) времена близак извршној власти, посебно председнику
Републике, и његов циљ је у бити политички; оценом уставности
држати под контролом законодавну делатност парламента.
У трећем систему уставног судства где постоји посебан ор
ган који чине правници – уставни суд, видљива је намера да се
субјект заштите уставности на “пристојно одстојање” удаљи од
све три државне власти; законодавне, извршне и судске. Формал
но гледано, уставни суд се не мора сврстати ни у једну од ове три
власти, али како је систем државне власти подељен на три гране ни
9) Види: Александар Фира, Уставност и политика, Нови Сад, 1984, стр. 139, Јосип Срук,
Делегатски скупштински систем, Загреб, 1982, стр. 10.
10) Хенри Бемфорд Паркс (Parkes), Историја САД, Београд, 1985, стр. 638-639.
11) Светислава Булајић, Чувар француског устава, Београд, 2006, стр. 118.
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уставни суд не може бити изван тог система. А како је политичка
природа основно својство бар две од три државне власти, ни устав
ни суд не може бити аполитичан. Остаје само питање односа мере
политике и права у бићу уставног суда?

ПОЛОЖАЈ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ПО УСТАВУ ОД 1990. И УСТАВУ ОД 2006.
Република Србија се, дакле, у оба устава определила да за
штиту уставности и законитости повери Уставном суду, а не ре
цимо одељењу врховног суда.12) Устав од 1990. у члану о подели
државне власти помиње и Уставни суд, дајући му тако ауторитет
највишег државног органа, а Устав од 2006. показује намеру да тај
ауторитет надогради и пре свега “оживи” удаљавајући Уставни суд
од законодавне и извршне власти новим моделом избора судија,
дефинишући га самосталним и независним органом, проширујући
му надлежности... Ипак, пракса деловања Уставног суда нам казује
да он није самостално “живео” своју уставно-правну позицију ор
гана највише, хоризонталне државне власти већ је политика, путем
извршне и донекле законодавне власти, била водиља његовог (не)
рада када су у питању најважније одлуке.
Издвојена регулатива положаја Уставног суда унутар уставне
систематике говори да је у питању нарочит државни орган. Устав
ни суд је орган мешовите правне природе и тешко га је без задршке
сместити у неку од три државне власти. Ипак, не само по имену
већ и по кадровима, начину рада и надлежностима најмање греши
мо сврставајући га уз судску власт.13) Надлежност Уставног суда се
протеже од контроле уставности и законитости општих и поједи
начних аката, преко одлучивања о сукобу надлежности државних
органа, до решавања изборних спорова и забране рада странака,
организација или удружења.
Уставном суду - „чувару Устава“ је новим највишим правним
актом „поверена контрола уставности и законитости, као и непо
12) Чланови 125 - 131 Устава од 1990, чланови 166 - 175 Устава од 2006. Уставни суд је код
нас, као орган заштите уставности, установљен још Уставом СФРЈ од 1963, по узору на
СР Немачку.
13) Александар Фира сматра да је Уставни суд орган који се налази ван схеме традицио
налне трихотомије власти. Уставни суд је самостални уставни орган и претпостављени
носилац заштите уставности што га ставља ван класичног поимања правосуђа, али и
ван законодавства, било “позитивног” било “негативног.” Енциклопедија уставног пра
ва бивших југословенских земаља - Уставно право Републике Србије и Републике Црне
Горе, II, Нови Сад, 1995, стр. 176.
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средна уставносудска заштита људских и мањинских права“14) и
више него до сада, истакнута је његова функција конфликтног су
да (суда за решавање надлежности).15) Нови Устав доноси, између
осталог, важне новине када је реч о кадровима и својству судија
Уставног суда.
За судију овог суда сада се тражи иста стручна компетенција
као и за судију Врховног касационог суда - најмање 40 година жи
вота и 15 година искуства у правној струци, с обзиром да је овај
орган по стручности заостајао за Врховним судом.16) Нови Устав
разликује и карактер функције судије Уставног суда од судијског
позива који је сталан (уз изузетак), орочавајући је на 9 година.
Новина коју уводи Устав од 2006. је кадровска структура из
три „изворишта“: трећину судија именује извршна власт – пред
седник Републике (од 10 кандидата које предложи парламент), тре
ћину бира законодавна власт – Народна скупштина (од 10 кандида
та које предложи председник Републике) и петоро судија именује
се од стране судске власти на општој седници Врховног касацио
ног суда (од 10 кандидата које предложи Високи савет судства и
Државно веће тужилаца).
Иако се оваквим начином избора судија Уставног суда „по
штује начело тродеобе државне власти“17) и ни једна од три др
жавне власти „нема могућност да бира односно именује већину
судија“,18) и овај модел избора кадрова може бити, у одређеним по
литичким околностима, спроведен под пресудним утицајем извр
шне власти; владе а после ње и шефа државе.
Тако, „владина већина“ у Народној скупштини формално мо
же да предложи свих 10 потенцијалних кандидата за судије Устав
ног суда од којих пет именује председник Републике; влада има
утицаја и на избор чланова Високог савета судства и Државног
већа тужилаца (Скупштина, читај: владина већина, бира по осам
14) Маријана Пајванчић, Уставно право – посебни део, Нови Сад, 2007, стр. 67, 65.
15) Ратко Марковић, Устав Републике Србије, Предговор: Устав Републике Србије од 2006
– критички поглед, Београд, 2006, стр. 49.
16) Члан 172 Устава од 2006. Уставни суд је без критеријума компетенције добрим делом
био политичка оаза недовољно стручних кадрова, “истрошених политичара, неретко
и универзитетских асистената“, коју су правиле политичке елите извршне власти на
стојећи да, како каже Коста Чавошки, „унапред убогаље и обесмисле уставно судство
тако што ће га попунити својим најоданијим кадровима, укључујућу не само недоучене
правнике него и ноторне лаике.“ Судска контрола уставности – досадашња пракса,
спорна питања и предлози, Зборник радова „Криза и реформа правосуђа“, Београд,
2001, стр. 53.
17) Р. Марковић, ibidem, стр. 55.
18) М. Пајванчић, ibidem, стр. 66.
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изборних чланова, а ту је и надлежни министар), који такође пред
лажу 10 кандидата за судије Врховном касационом суду, што казује
да се две трећине судија Уставног суда могу именовати заправо
владином вољом. Ако томе додамо да 10 кандидата за Уставни суд
предлаже и други орган извршне власти, председник Републике, од
којих Народна скупштина (опет већина која подржава владу) бира
5 судија, може се закључити да је пресудан утицај извршне власти
на избор кадрова у Уставном суду неизбежан. Ово је нит полити
зације и дерогирања независности и самосталности Уставног суда
(бар док је на власти политичка опција која је учествовала у избору
судија), које је овај орган тако скромно уживао за време Устава од
1990.
Таксативно прописивање јасних разлога разрешења судија
(постоје и други, вољни начини престанка функције), као и опре
дељење да један орган, Народна скупштина, одлучује о разрешењу
свих судија Уставног суда (по новом Уставу на захтев овлашћених
предлагача за избор односно именовање)19), иду у прилог незави
сности овог органа. Неподударношћу у начину избора и разреше
ња судија Уставног суда, где сваки од три органа нема право да
разреши „свог“ судију, избегнута је поларизација Уставног суда.
По Уставу од 2006. Уставни суд да одлучује о уставности за
кона (и уставности и законитости других општих аката) који важе,
који су престали да важе - у року од 6 месеци од престанка важења,
и који су изгласани али нису проглашени (претходна оцена устав
ности).20) Устав од 1990. није познавао институт претходне оцене
уставности, док се поступак оцене уставности и законитости оп
штих аката који су престали да важе могао покренути ако од пре
станка важења није протекло више од једне године.21)
Својим темељним правом да оцењује уставност и законитост
општих аката Уставни суд и ствара и штити правни систем, при
моравајући извршну власт да државу води актима који су унутар
граница Устава. Новим уставним институтом, претходном оценом
уставности, штити се парламентарна мањина22) од неуставног ма
јоритета већине који отвара врата „тиранији позиције.“ Потпуна
премоћ власти над опозицијом удаљила би систем од уставних на
чела, пре свега од уставног темеља - начела поделе власти. Ипак,
претходном оценом уставности не штити се и мањина испод једне
19)

Члан 174 Устава од 2006.

20) Чланови 168 - 169 Устава од 2006.
21) Члан 125 Устава од 1990.
22) Види: Р. Марковић, ibidem, стр. 52 - 54.
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трећине народних посланика која може, ако броји најмање 25 по
сланика, покренути „редован“, накнадни поступак оцене уставно
сти закона, односно ако је мања од 25 посланика тек иницирати
поступак као и свако друго правно или физичко лице
Државни органи могу да се „ставе“ под заштиту Уставног су
да покрећући поступак за оцену уставности и законитости, а нови
Устав као покретаче поступка изричито именује и органе терито
ријалне аутономије и локалне самоуправе, најмање 25 народних
посланика и Уставни суд.23) У овом поступку Уставни суд штити и
уставни положај државних органа и прокламовану поделу власти,
што је неодвојиво од заштите уставности.
У наредном периоду реалан домашај Уставног суда у зашти
ти уставности и законитости и успостављању владавине права у
великој мери ће зависити од јачања ауторитета кључних уставних
институција, подизања нивоа политичке културе и снажења јавног
мњења. Само такве друштвене и политичке околности омогућиће
креативан и ефикасан Уставни суд који ће дати свој допринос из
градњи правне државе и демократске поделе власти.24)

УСТАВНИ СУД У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ 
ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА ВЛАСТИ
Уставни суд је, формално посматрано, државни орган чија је
реч последња када је у питању тумачење устава што би могло да
створи слику његове највише позиције у уставном систему. Али,
уставни суд није прва власт у држави - начин рада и његова орга
низација искључују га као водећег и активног носиоца власти, по
литичког креатора, јер такав може бити само извршни орган, мно
го ређе законодавни... “За разлику од других највиших државних
органа, који су првенствено политички органи, Уставни суд обез
беђује и изражава политику путем права и у оквиру непосредне
примене Устава.”25) Доказ да Уставни суд, по саставу правно тело,
“плива у политичком мору” јесу његове надлежности од којих неке
могу имати изразито политичку димензију и тежину.
23) Члан 168 Устава од 2006. Део овог члана који се односи на органе територијалне аутоно
мије и локалне самоуправе у колизији је са члановима 187 и 193 Устава којима се овим
органима ограничава право на покретање поступка оцене уставности и законитости за
кона или другог општег акта само када је повређено право на покрајинску аутономију
односно локалну самоуправу.
24) Опширније: Слободан Вучетић, Улога Уставног суда у процесу транзиције у Србији,
Зборник радова „Уставни суд Србије – у сусрет новом уставу“, Београд, 2004, стр. 19.
25) Јован Ђорђевић, Нови уставни систем, Београд, 1964, стр. 857.
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РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Устав од 1990. је становиштем о истоветности субјекта ко
ји даје и узима мандат шефу државе (бирачи) изоставио Уставни
суд из поступка опозива председника Републике. Уставни суд по
Уставу од 2006. постаје странка у поступку разрешења председни
ка Републике (постоје различити модалитети улоге уставног суда
у овом поступку; Црна Гора, Русија, Италија...). Уставни суд је у
другој фази поступка разрешења шефа државе „дужан да по покре
нутом поступку за разрешење, најкасније у року од 45 дана, одлучи
о постојању повреде Устава.“26) Након тога председник Републи
ке одлуком Народне скупштине може бити разрешен. Ова надле
жност Уставног суда иако може имати правни призвук – устав је
правни акт па је његова повреда кршење права, обилује политиком
и став Уставног суда је политичка одлука. Наиме, ради се о пита
њу останка на власти политичког органа, шефа државе, изабраног
политичком вољом грађана, који је због одређеног политичког ци
ља, чињењем или нечињењем, прекршио Устав. Уставни суд у овом
поступку треба да се изјасни да ли је прекршен устав и ако јесте
да коначну одлуку препусти политичком органу - Народној скуп
штини. Уставни суд Србије још није користио ову надлежност, па
не можемо коментарисати колико би евентуална одлука Уставног
суда могла правно да се образложи у контексту политичког значаја.

ТУМАЧ УСТАВА – УСТАВНОСТ И ЗАКОНИТОСТ
И основна надлежност уставног суда да штити уставност и
законитост има знатну политичку тежину. Извршна власт утврђује
политику коју инструментаризује уз помоћ законодавног тела. Сви
закони носе одређену идеологију и политичке циљеве који се мо
гу поредити (контролисати) и са идеологијом и циљевима устава,
али и са општеприхваћеним правилима међународног права која
су опет одраз одређених ширих чак и глобалних политичких ста
вова. У том смислу, Уставни суд као тумач сагласности закона и
других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима
међународног права и потврђеним међународним уговорима,27) део
је једног великог механизма заштите политичког поретка.
26) Члан 118 Устава од 2006.
27) Члан 167 Устава од 2006. Правни поредак Устава од 1990. имао је нешто другачију
структуру и хијерархију тако да су закони и други општи акти морали бити сагласни
«само» са највишим државним правним актом. Види: члан 127 Устава од 1990.
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ИЗБОРНИ СПОРОВИ
Поступак избора као уставом регулисан начин преношења
дела народног суверенитета на изабране политичке представни
ке, носиоце државних политичких функција, може бити предмет
спора изборних такмаца. Политичке странке и други аспиранти на
власт могу улагати приговоре због кршења правних правила из
борног поступка који је заправо од кључног политичког значаја у
држави. Уставни суд решава о изборним споровима за које законом
није одређена надлежност судова28) или других државних органа.29)
Везу са изборним поступком и каснијим политичким опреде
љењем изабраног представника (народног посланика, одборника),
представљала је дилема коју је безуспешно покушавао да коначно
реши Уставни суд: да ли мандат припада политичкој странци или
појединцу. Ову дилему је решио садашњи Устав дајући “слободу”
посланику да свој мандат стави на располагање политичкој стран
ци.30)

ПРАВО ЗАБРАНЕ РАДА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
Почев од послератне Немачке, у једном броју политичких си
стема међу којима је и српски, Уставни суд се сматра најприклад
нијим органом који може да одлучује о забрани рада неког поли
тичког субјекта. По Уставу од 2006. Уставни суд одлучује о забрани
рада политичке странке, синдикалне организације или удружења
грађана, односно по формулацији Устава од 1990. о забрани рада
28) Члан 167 Устава од 2006.
29) Члан 125 Устава од 1990.
30) Уставноправна дилема за важења Устава од 1990 (Закон о избору народних посланика,
“Службени гласник Републике Србије”, бр. 35/2000, члан 88/1 тач. 1 и тач. 9) – да ли
посланику може да престане мандат пре истека времена за које је биран ако му преста
не чланство у политичкој странци или коалицији или брисањем из регистра политичке
странке или политичке организације на чијој је листи изабран, различито је тумачена у
теорији и пракси. Тако, Маријана Пајванчић сматра да “престанак чланаства у политич
кој странци (вољом бирача или искључењем посланика из политичке странке) на чијој
је листи кандидован посланик, прелазак посланика из једне у другу политичку странку
не може бити разлог за престанак мандата посланика. У противном нема слободног
мандата.” Устав је погажен, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад,
стр. 105. Супротно, Зоран Томић је мишљења да с обзиром да “...посланик у Народној
скупштини представља истовремено и “грађане изборне јединице у којој је изабран”,
али и политичку организацију (односно групу лица) на чијој је листи изабран”...приро
да слободног посланичког мандата “није нарушена правном могућношћу “ротирања”
посланика са исте изборне листе услед престанка њиховог оригинерног политичког
чланства по основу којег су и кандидовани.” Устав ипак није погажен, Гласник Адво
катске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад, стр. 112.
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политичке странке или друге политичке организације. 31) Уставни
суд опет треба да цени да ли политичка странка својим правним
актима и фактичким радњама поштује изграђен политички систем,
другим речима да ли делује у границама владајућих метода пона
шања и идеологије, или се залаже за неке неприхватљиве методе
(насилно рушење поретка, војну управу...) и идеологије (укидање
приватне својине, колективизам, расизам...). Уставни суд приликом
оцењивања делатности политичких партија, “требало би да буде у
положају фактора који је ван односа тренутних политичких сна
га”,32) иако објективно код нас не постоје услови да Уставни суд ре
шава непристрасно (а питање је да ли игде такви услови постоје?).
Свакако да “...Уставни суд у овој ситуацији прелази границе једне
чисто уставноправне институције и прелази у сферу правно-поли
тичког деловања у којој се несумњиво преплићу право и полити
ка.“33) У поступку који је сурогат судског: јавна седница, две супро
стављене стране, треба донети политичку одлуку и на тај начин
усмерити политичко деловање – рећи где се партије смеју кретати.
Ове и друге надлежности уставног суда казују да тај орган
политички одлучује, да његове одлуке могу у основи имати прав
ну процедуру али да је значај одлука превасходно политички. Веза
Уставног суда са политичким властима; владом, председником Ре
публике и Народном скупштином је стална; именовање и разреше
ње судија, опозив шефа државе, поступак уставности и законито
сти, извештавање Народне скупштине34)...јесу сложени и свестрано
утицајни односи који чине саму срж политичког система. Унутар
њега Уставни суд се бори да свој уставни положај учврсти поли
тичком позицијом и тако ојача свој недовољни легитимитет.
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РЕЗИМЕ
У овом раду аутор коментарише положај чувара уставности
– уставни суд из угла политике и права. Уставни суд у транзицио
ном систему пуном промена и обрта, какав је српски, објективно
нема услове да у потпуности изгради ауторитет једног од највиших
државних органа у хоризoнталној равни власти. Правна регулатива
није једина водиља рада Уставног суда; политички циљеви и ин
тереси, артикулисани деловањем „политичких“ власти, незаобила
зно усмеравају рад Уставног суда у Србији.
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И поред низа значајних уставних надлежности, Уставни суд
за сада не успева да оправда улогу која му је уставима додељена.
Недовољна изграђеност, стабилност и поштовање парламентарних
института омогућава политици да прелази уставне границе. У том
смислу, Уставни суд - један од стубова система, у остваривању сво
јих права делује као орган који је и под политиком и под правом,
што се одражава на функционисање државне власти у целини.
Кључне речи: уставни суд, право, политика, власт, држава.

Slobodan Orlovic
CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF
SERBIA: LAW AND POLITICS
SUMMARY
In this article, the author tackles position of the Guardian of the
Constitution - Constitutional Court, as seen from the aspect of politics
and law. A Constitutional Court in a transitional system filled by change
and reversal, such as the Serbian, is not actually in condition to attain
the level of authority enjoyed by the highest state bodies resting on the
horizontal power plane. Legal regulation is not the only guide for the
Constitutional Court’s operation; political goals and interests, articula
ted by the “political” powers, inevitably govern Constitutional Court’s
operation in Serbia.
Despite the series of important constitutional jurisdictions, Con
stitutional Court is not succeeding to justify its role prescribed by con
stitutions. Insuffic ient construction, stability, and respect of the parlia
ment’s institutes, allows politics to pass beyond constitutional borders.
In this sense, Constitutional Court - one of the system’s pillars, in the
achievement of its rights, appears as the body subjected to politics and
law, which is reflected on the functioning of the government as a whole.
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ОСНОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
И ПРОБЛЕМ ЊЕНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ

УВОД
Право на интелектуалну својину је право новијег датума.
Ово право се јавља са интензивним напретком комуникација и
привреде. Глобална економија креира од информација производ
ни фактор са својом ценом у датом времену. Развој овог фактора
диктира услове његове заштите кроз посебне обавезе исказиве као
права над креативним добрима.
Претече овог права налазимо још у петнаестом веку. Са по
јавом првих штампарија, дошло се на идеју да се права писаца за
штите. Овде је заштита углавном спорадична и нема системски
карактер. До трансформације значаја овог права доћи ће битно ка
сније са напретком капиталистичких односа.
Интелектуална својинска права олакшавају и подстичу кре
тање, уређење и функционисање тржишта информација. Знање и
иновације су, по природи непросторне и лако се преносе у некон
тролисаном амбијенту. Неко добро је условно формулисано некон
курентно ако њена употреба од стране једног учесника поретка не
умањује њену корисност и за друге субјекте. Добро је апросторно
ако њено присуство није локализовано на одређено окружење. Не
ривална добра као и фајлови са звуком и сликама и другим садр
жајима на интернету су сви апросторни. Таква добра могу да се ка
рактеришу као интелектуална имовина или као производи знања,
ако могу монополски, системским алатима, односно правима да се
заштите креирајући законске обавезе за субјекте права. Такви про
изводи постају тада робе на тржишту креативности.
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1.  РАЗЛОЗИ НАСТАНКА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВЛАСНИШТВА И ПРАВА
Међу теоретичарима влада уверење да просто компетитив
но тржиште, ван посебне законске обавезе (обавеза), не обезбеђу
је ефикасну алокацију интелектуалне имовине, након уобичајеног
распореда својинских релација права. Када имовина има нулти
маргинални трошак репродукције (или нулти принос од ове), ток
ренти које она, по правилу генерише у перфектној конкуренцији
је, такође, нула. Међутим, ако је тако, иницијална производња ко
ја кошта, се неће никад предузети, корисна иновација се не би
десила, иако би друштвена ефикасност то тражила.1) Зато, ствара
ње интелектуалне имовине је упућено на институције и права, ко
је очигледно нису део перфектног компетитивног (простог) тржи
шта. Интелектуална својина, патенти и ауторска права, су примери
институција где се заштићује општи и посебни интерес за развојем
интелектуалних креација и знања.
Институцијама интелектуалне својине и права се стварају
(правно-креирани) монополи који контролишу коришћене инте
лектуалних добара, да би се њима обезбедило довољно подстицаја
за њихово успостављање. Њихов негативни утицај је двојак. Ови
монополи повећавају висину ренти које припадају посебним до
брима и тиме подстичу алокацију у правцу јачања производње тих
креативних добара-роба. Тиме се подстичу циклуси нових убира
ња ренти чиме се креативност и њени продукти трансформишу у
рентабилне процесе и артикле. Креирани монополи, с друге стра
не, неодмерене количине фактора алоцирају на производњу која
није увек профитабилна. Таква алокација која вуче средства из
друге производње, реметећи опште призводно-потрошне процесе
мора бити предмет контроле. Уз аспекте нетржишне и нелојалне
алокације и конкуренције, јавља се и нетржишно ограничавање ди
семинације и потрошње прецењених интелектуалних добара. Ова
прецењеност и тренд монополске концентрације у руке мањег бро
ја субјеката противречи императивима бржег и уједначеног разво
ја. Отуда, јавља се неопходност регулације-нормирања односа у
циљу неопходне контроле противречности из дејстава монопола.2)
Овде се може повући паралела са скупом правних правила
којима се уређују они друштвени односи који настају међу људима
1) Arrow, K.(1962): Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in Nelson,
R. (Ed): The Rate and Direction of Inventive Activities, Princeton University Press. Takođe, u
Lamberton, D. (Ed) (1971): Economics of Information and Knowledge, Penguin Books
2) Klemperer, P. (1990): How Broad Should the Scope of Patent Protection Be? RAND Journal
of Economics 21, (Spring), pp. 113-130.
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и фирмама који се односи на непосредно привредно искоришта
вање ствари, или краће - скуп правних правила којима се креира
право поводом конкретних ствари. Ту можемо уочити дефиницију
стварног права у објективном смислу за реалне предмете. У субјек
тивном условном смислу, стварно право су у суштини различита
овлаштења у погледу ствари која субјектима права у стварно-прав
ним односима признају (државне) норме објективног права.

2. ПРАВО СВОЈИНЕ УОПШТЕ  
И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ПОЈАВА
Право својине, у најгенералнијем смислу, је субјективно ап
солутно грађанско право (лица). Свако лице је дужно да се уздржа
ва од повреде права својине другог лица. Право својине може бити
повређено одузимањем ствари власнику или ометањем тог правно
формулисаног права. У тим ситуацијама, правно, настаје захтев
власника за заштиту права својине односно постоји овлашћење на
подношење својинске (петиторне) тужбе.3)
Право својине је субјективно стварно право из кога произи
лази, по дефиницији, највиша правна и фактичка власт на конкрет
не ствари. Власник ствари је овлашћен да ствар: држи, користи
и њоме располаже у границама одређеним законом. Овлашћење
(правног) држања омогућава власнику да има фактичку власт на
ствари односно државину која се може правно штитити. Ово овла
шћење може имати и лице које није власник. Овлашћење кори
шћења се односи на употребљавање ствари у складу са потреба
ма власника односно ради убирања плодова које нека ствар даје.
Овлашћење располагања обухвата две могућности власника: да
ствар фактички и правно располаже. Фактичко располагање се ис
пољава у предуз имању материјалних аката који утичу на супстан
цу ствари (предмет), али тако да се поводом дате ствари не заснива
неки правни однос. Правно располагање је могућност власника да
закључује разне правне послове који за предмет имају овакву кон
кретну ствар. Тако, на основу уговора о продаји или размени вла
сник може на друго лице пренети право својине на целој ствари
тако да он престаје бити власник. Право својине је, по основној
природи, диспозитивно, јединствено, једноврсно, рекадентно, не
зависно и незастариво.
Ограничења права својине лица могу бити општа (ограни
чавају вршење сваког права својине) или посебна (предвиђена за
3) Besen, S. & Raskind, L. (1991): An Introduction to the Law and Economics of Intellectual
Property, Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1, Winter, pp. 3-27.
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одређене ствари или поједине правне ситуације). Она се могу са
стојати у правној дужности власника да у погледу ствари нешто
трпи или пропушта (негативно ограничење) или да нешто даје или
чини (позитивна ограничења) што не би овај био дужан да даје или
чини. Ограничења права својине могу настати на основу закона,
на основу одлуке државног органа (суда или органа управе) или на
основу правног посла, а сва се могу тицати субјеката или обима и
садржине права својине. Страна физичка и правна лица, тако у нај
већој већини данашњих законодавстава, могу стицати право своји
не над покретним стварима, као и домаћа лица. Право својине над
непокретностима на територији Србије на пример, могу стицати
ови ако обављају делатност у Србији, а оне (непокретности) су им
неопходне за обављање те делатности (наравно, само под услови
ма реципроцитета).
Истичу се и садржинска ограничења права која произила
зе из опште забране злоупотребе права својине, суседског права и
ограничења у друштвеном интересу. Суседско право је скуп норми
којима је уређен однос власника блиских (суседних) непокретно
сти, чије је коришћење узајамно зависно због тога што се међусоб
но граниче или се, према месним обичајима, сматрају суседним.
Законско право на пример прече куповине овлашћује једно
лице (имаоца права прече куповине) да захтева од власника ствари,
који намерава да је прода, да прво њему ствар понуди на продају.
Ако власник ствари прво имаоцу права прече куповине не понуди
ствар на продају него је прода трећем лицу, ималац овог права је
овлашћен да тужбом пред судом поништи уговор о продаји и зах
тева да се ствар њему прода под истим условима. Закон о промету
непокретности установљава и право прече куповине сувласника
непокретности. Право прече куповине примењује се на земљиште
(пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште), зграде
(пословне, стамбене, стамбено - пословне, економске и др.), посеб
не делове зграда (станове, пословне просторије, гараже и гаражна
места) и друге грађевинске објекте. Сувласник непокретности који
намерава да прода свој сувласнички део дужан је да га претходно
понуди осталим сувласницима. У случају кад има више сувласни
ка, првенство у остваривању права прече куповине има сувласник
са већим сувласничким делом. Ако има више сувласника који има
ју право прече куповине, сувласник непокретности има право да
одлучи коме ће од њих продати свој део непокретности.
За стицање права својине на непокретним стварима, поред
постојања пуноважног уговора (који мора бити закључен у писме
ној форми и, сходно нашем законодавству, оверен у суду) потребан
је и одговарајући начин стицања. На основу правног посла право
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својине на непокретност стиче се код нас уписом у јавну књигу
или други одговарајући начин одређен законом.
На основу пуноважног правног посла право својине на по
кретну ствар стиче се предајом ствари у државину стицаоца овог
права.
У уговору о продаји продавац покретне ствари се може оба
везати и да преда ствар купцу одмах након закључења уговора уз
задржавање права својине, све док купац не исплати цену у потпу
ности (pactum reservati dominii). Овај вид продаје представља изу
зетак од правила да се својина на покретној ствари стиче предајом,
а најчешће се уговара у продаји са рочним отплатама цене. Про
дајом и предајом ствари купац, по правилу, стиче овлашћење да
је држи и редовно (привредно) искоришћава ствар, а не да и њоме
располаже.
Постоје и други начини стицања својине: спајање и мешање
(својинско), грађење објекта на туђем земљишту, одвајање плодо
ва, одржај (имовине), стицање имовине од невласника, окупација,
налажење изгубљене ствари, конфискација, национализација, екс
пропријација и слине правно утврђене ситуације.
Право својине престаје: кад друго лице стекне право своји
не на истој ствари, напуштањем ствари (дереликција), пропашћу
ствари и у другим случајевима правно одређеним законом.
Интелектуална својина може да се нађе свуда - у књигама,
филмовима, компакт дисковима, ДВД дисковима, софтверу, у сва
ком сложенијем предмету као што су нпр. аутомобили, рачунари,
лекови, разне врсте биљака, као и у свему што је настало захваљу
јући напретку у науци и култури или уметности. У модерном упо
редном праву општи термин “интелектуална својина” је прихва
ћен као заједнички сложени назив за право индустријске својине
и ауторско право.
Предмет заштите права интелектуалне својине су духов
но-културне творевине и одређено право твораца ових и аутора,
на резултате свог интелектуалног стваралаштва. Одавде и потиче
назив власништва квалификован као интелектуална својина. Ин
телектуална својина представља, по природи класификовања, кре
ације ума, као што су проналасци, литерална и уметничка дела,
симболе, имена, слике, и дизајн у трговини, и слично формулисање
апстрактно-симболичког облика. Уобичајено је у правној теорији
да се наведена права интелектуалне својине систематизују и класи
фикују на следећи начин:
1) ауторско право: књижевна, уметничка и научна дела;
интерпретације уметника и интерпретатора и извођења
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уметника извођача, фонограми и радио-дифузне емиси
је;
2) права индустријске својине: проналасци на свим пољи
ма људске делатности; знакови разликовања (жигови,
ознаке порекла); индустријско обликовање односно ди
зајн (модели, узроци); и заштита од нелојалне конкурен
ције.4)
У нашој правној теорији још увек није у потпуности прихва
ћен заједнички (правни) назив интелектуална својина као једин
ствен, генерички појам за право индустријске својине и ауторско
право. Међутим, у последње време, углавним и посредством ме
дија, овај појам улази у ширу употребу и у стручним круговима и
литератури.
Права интелектуалне својине уступају се лицима права у
складу са националним законима и међународним конвенцијама.
Међународне конвенције имају за задатак да ускладе различите на
ционалне системе заштите, како би права интелектуалне својине
могла да се остваре на основу једне регистрације у више земаља.
Систем правне заштите интелектуалне својине, у најопшти
јем погледу, тако је пројектован да од њега имају користи и његов
творац и друштво у целини. Заузврат, овако пруженој правној за
штити друштво има и вишеструке користи од таквих права као што
су одржавање лојалне конкуренције и охрабривање производње
најразноврснијих потребних роба и услуга. Овде се, наиме, ради о
унапређењу технолошког и културног развоја и обогаћивању укуп
не количине општег знања. Интелектуална својина неког облика се
правно-фактички штити на тај начин што се проналазачу, стварао
цу или аутору, зависно од врсте права које ужива, даје ексклузивно
право да комерцијално користи своје остварење у ограниченомдефинисаном временском периоду. Носилац права може њиме да
располаже на разне начине, зависно од врсте права.5)
Постојећи међународни систем заштите интелектуане своји
не је заснован на бројним међународним конвенцијама. Пословима
у вези са овим конвенцијама државе-чланице руководе кроз орга
не који раде под окриљем две специјализоване агенције Уједиње
них нација и то: Светске организације за интелектуалну својину
4) Весна Бесаровић, Интелектуална својина, индустријска својина и ауторско право, Ин
ститут за међународну политику и привреду, Чигоја штампа, Београд, 2000.
5) Види исто и Весна Бесаровић, Саветодавни извештај о развоју правне заштите интелек
туалне својине у Србији и Црној Гори у контексту захтева ЕУ процеса Стабилизације и
придруживања и приступа WTO, AIA Izveštaj SCEPP-a, br. 1, Savetodavni centar za eko
nomska i pravna pitanja i G17 institut, Beograd, maj 2003, str. 16
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(WIPO) и UNESCO -а. Две најзначајније конвенције, које пошту
ју скоро све државе савременог цивилизованог света, су позната
Париска конвенција за заштиту индустријске својине, као и позна
та Бернска конвенција за заштиту литерарних и уметничких дела.
Осим ове две, постоји још низ других конвенција за регулацију
односа у овој сфери. Међу њима треба истаћи две кључне: Конвен
цију о оснивању Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) и Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне
својине (познати TRIPS).6)
Међународни уговори из области ауторског и сродних пра
ва су дељиви на неколико класификационих целина. Они се могу
представити у пет основних група (од групеА-Е):
Група А. Међународни уговори из области ауторског права
где спадају:
- Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких
дела7);
- Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву;
- WIPO – Уговор о ауторском праву;
- Затим, на ове се надовезују међународни уговори из
области сродних креаторских-културних права:
- Међународна конвенција о заштити уметника извођача,
произвођача фонограма, и установа за радио-дифузију
(Римска конвенција);
- Конвенција о заштити произвођача фонограма од нео
влашћеног умножавања
- њихових фонограма (Женевска конвенција);
- Конвенција о дистрибуирању сигнала за пренос програ
ма преко сателита;
- WIPO уговор о интерпретацијама и фонограмима;
Група Б. Међународни уговори из области индустријске
својине где спадају:
- Међународни уговори о заштити патената;
- Париска конвенција о заштити индустријске својине;
- Уговор о сарадњи у области патената (PCT);
6) Исто, види The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),
(Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине, укључујући и трго
вину кривотвореном робом), WTO/GATT
7)

Види Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
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- Стразбуршки аранжман о међународној класификацији
патената;
- Будимпештански споразум о међународном признању
депозита микроорганизама ради поступка патентирања;
- Конвенција о Европском патенту (KEP);
- Конвенција о евроазијском патенту;
- Затим, следе у посебној подгрупи и међународни угово
ри о правној заштити модела и узорака (односно инду
стријског дизајна):
- Хашки споразум о међународном пријављивању узорака
и модела;
- Локарнски аранжман о установљењу међународне кла
сификације индустријских узорака и модела;
Група Ц. Међународни уговори о заштити жига где спа

- Мадридски аранжман о међународном регистровању
жигова;
- Протокол уз Мадридски аранжман о међународном ре
гистровању жигова;
- Ницански аранжман о међународној класификацији
производа и услуга ради регистровања жигова;
- Бечки споразум о установљењу међународне класифи
кације фигуративних елемената жигова;
- Уговор о жиговном праву;
Група Д. Међународни уговори о заштити ознака порекла
где спадају:
- Мадридски споразум о сузбијању лажних ознака поре
кла на производима;
- Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њи
ховом међународном;
- регистровању;
Група Е. Остали међународни уговори из области инду
стријске својине где например спадају и:
- Уговор о интелектуалној својини у вези са интегрисаним
колима;
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- Међународна конвенција о заштити нових биљних сор
ти.8)
Овим горњим инструментима се, наравно, не исцрпљу
је списак битних докумената за регулисање сфере интелектуалне
својине. Они само илуструју опсег основних правила у овој обла
сти власништва и права. Динамика промена установа и појава не
прекидно генерише стални развој регулације у проблематици ин
телектуалне својине.
У новије време област интелектуалне својине се, између
осталих сфера, убраја у она битна економска подручја која је по
требно регулисати на међународном нивоу. Са настанком интелек
туалне својине расле су и економске противречности и подстицаји,
као и неопходност отклањања контрадикција и усаглашавања за
конодавстава на локалном и међународном плану. Монополи ко
ји се креирају увек су врста дисторзије перфектног економског и
општег амбијента. То уводи елементе економске неефикасности и
неконзистентности што утиче на умањење или ревидирање доби
така и предности који су резултат повољне алокације ресурса, у
правцу монопола. Један од начина да се барем у грубим цртама
изједначе основе регулисања односа у овој области је доношење
уговора о трговинским аспектима креативне интелектуалне своји
не под окриљем Светске трговинске организације (WТО).
Различитост националних законодавстава по питању об
ухватности, расположивости и домета права на интелектуалну
својину и одсуство ефикасних процедура и средстава присиле на
поштовање норми правне заштите, креирале су видне неконзи
стентности. Ово је довело до актуелизације ових проблема још у
оквиру Уругвајске рунде у GATT-у.
Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне
својине (TRIPS), укључујући и трговину кривотвореном робом,
чини анекс 1(ц) Споразума из Маракеша, којим се, као што знамо,
установљава Светска трговинска организација, а који је закључен
15. априла 1994. године.
Земље чланице Светске трговинске организације (WТО)
приступањем Споразуму о оснивању WТО-а су се обавезале да
прихвате и Споразум о трговинским аспектима права на интелек
туалну својину.
Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне
својине (TRIPS) се, у зависности од права која регулише, наслања
на одредбе конвенција које су усвојене пре њега, а то су:
8)

Види и Зборник радова, Мултилатерални трговински преговори – услуге, инвестиције
и интелектуална својина,Конзорцијум економских института Југославије, Београд, 1989
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- Париска конвенција о заштити индустријске својине (из
1967. године)9);
- Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметнич
ких дела (из 1971. године);
- Римска конвенција о заштити уметника извођаца, про
извођаца фонограма и радио дифузних организација (из
1961. године);
- Уговор о интелектуалној својини у вези са интегрисаним
колима (из 1989.године).
Треба запазити да је TRIPS-споразум је најобухватнији мул
тилатерални споразум о интелектуалној својини. Овај Споразум
покрива следеће битне области интелектуалне својине:
- ауторско и сродна права;
- жигове;
- географске ознаке;
- индустријски дизајн;
- патенте;
- шеме (топографије) интегрисаних кола;
- заштиту неоткривених информација;
- контролу праксе ограничавања конкуренције у уговори
ма о лиценци.
Сврха TRIPS-а је да смањи поремећаје у међународној тр
говини и, узимајући у обзир потребу за унапређењем ефикасне за
штите права интелектуалне својине, регулише адекватну правну
заштиту ове својине, тако да ова регулатива не постане баријера
слободној трговини, већ да буде њен подстицај услов напретка.
Споразумом је направљен напор да се спорови везани за
трговинске аспекте права интелектуалне својине решавају путем
мултилатералних поступака у WТО-у. Чланице TRIPS-а могу, али
нису обавезне, да примене у свом законодавству обимнију зашти
ту него што се то захтева овим Споразумом, под условом да таква
заштита није у супротности са одредбама споразума. Државе-чла
нице су слободне да саме одреде одговарајући начин примењивања
одредби овог основног споразума у оквиру сопственог правног
система и праксе.
Споразумом се инсистира на сарадњи између између нове
Светске трговинске установе (WТО) и Светске организације за ин
9)
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телектуалну својину (WIPO), као и између других одговарајућих
међународних организација и тела.
Споразум TRIPS садржи:
- Део I под називом “Опште одредбе и основни принци
пи”, затим
- Део II “Стандарди везани за важење, обим и коришћење
права интелектуалне својине”, са подцелинама везане
за: 1. Ауторско и сродна права; 2. Жигови; 3. Географске
ознаке; 4. Индустријски модели и узорци; 5. Патенти; 6.
Шеме (топографије) интегрисаних кола; 7. Заштита нео
ткривених информација; 8. Контрола праксе огранича
вања конкуренције у уговорима о лиценци.
- Део III “Спровођење права интелектуалне својине“,
односно подцелине: 1. Опште обавезе; 2. Грађански и
управни поступци и правна средства; 3. Привремене ме
ре; 4. Специјални захтеви који се односе на мере на гра
ници; 5. Кривични поступци.
- Део IV “Стицање и одржавање права интелектуалне сво
јине и одговарајући интерпартес поступци“, потом
- Део V “Спречавање спорова и њихово решавање“ и
- Део VI “Прелазне одредбе“. Напослетку следе Институ
ционалне одредбе односно
- Део VII “Завршне одредбе“.10)
Овај Споразум, који ће бити предмет каснијег посебног изла
гања и анализе, се заснива на два основна битна позната принципа
трговине:
1. Обавези поштовања третмана на основу које се у обла
сти заштите интелектуалне својине признаје једнак трет
ман домаћем и страном субјекту односно свака се члани
ца обавезује да неће дати неповољнији третман страним
држављанима у односу на своје држављане по основу
заштите њиховог права на интелектуалну својину (што
представља принцип недискриминације).
2. Начелу најповлашћеније нације којом се предвиђа да
свака предност, олакшица, привилегија или имуни
тет коју једна чланица WТО одобрава другој у домену
остварења права и трговине правом на интелектуалну
својину, се мора безусловно и одмах да прошири и на
остале чланице споразума.
10) Види споразум TRIPS, Final Provisions
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Овим принципима се прикључују и остали битни економ
ски принципи GATT-а и WТО-а, где сагледавамо да интелектуална
својина има карактер робе која се манифестује у комплексном еко
номском амбијенту.

3. ПОКУШАЈ ОДРЕЂЕЊА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И ПРАВА
Ауторским правом се штите ауторска дела, тј. оригиналне
духовно-културне творевине аутора, изражене у одређеној фор
ми без обзира на њихову уметничку, научну или другу вредност,
њихову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и
допуштеност јавног саопштавања њихове садржине.11) Ауторском
делом се сматрају:
- Писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачу
нарски програми укључујући и припремни материјал за
њихову израду и др.)
- Говорна дела (беседе, предавања и др.)
- Драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомим
ска дела и дела која потичу из фолклора
- Музичка дела
- Филмска дела
- Дела ликовне уметности (цртежи, графике, слике, скулп
туре и др.)
- Дела архитектуре, примењене уметности и индустриј
ског обликовања
- Картографска дела (географске карте, топографске кар
те)
- Планови, скице, фотографије и макете
- Позоришна режија
Ауторско право се, по дефиницији, у савременим законодав
ствима састоји из моралних и имовинских права. Морална права
припадају аутору дела или његовом наследнику, док имовинска
права могу бити предмет дефинисаних уговора о уступању или
преносу права.
Имовинска права аутора су у модерним законодавствима ве
ћине држава су:
11)
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- право на економско искоришћавање свог дела;
- права на правичну накнаду за искоришћавање ауторског
дела од стране другог лица, осим ако уговором није из
ричито другачије одређено;
- право да другом забрани или дозволи бележење или
умножавање свог дела;
- право да другом забрани или дозволи стављање у про
мет примерака ауторског дела;
- право да другом забрани или дозволи давање у закуп
примеарка ауторског дела;
- право да другом забрани или дозволи давање на послугу
примерака ауторског дела, ако је ауторско дело рачунар
ски програм ;
- право да другом забрани или дозволи извођење свог
ауторског дела;
- право да другом забрани или дозволи представљање
свог ауторског дела;
- право да другом забрани или дозволи емитовање свог
ауторског дела;
- право да другом забрани или дозволи јавно саопштава
ње дела;
- право да другом забрани или дозволи прилагођавање,
аранжирање и друге измене дела;
- право да другом забрани или дозволи да се његово дело
које се емитује истовремено саопштава публици на јав
ним местима;
Морална права су у већини поредака, укључујући и у на
шем следећа:
- аутор има право да му се призна ауторство на делу;
- аутор има право да његово име или псеудоним буду на
значени на сваком примерку дела или наведени прили
ком сваког јавног саопштавања;
- аутор има право да објави своје дело;
- аутор има право да се противи изменама свог дела или
јавном саопштавању дела у измењеној или непотпуној
форми;
- аутор има право да даје дозволу за прераду свог дела;
- аутор има право да се супротставља употреби дела којом
би се нарушили његова части или углед.
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Морална права аутора не могу бити предмет уговора о усту
пању или преносу ауторског дела, тј. не могу се уступати или пре
носити трећим лицима.
Уговором се ауторско право може уступити на искључив или
неискључив начин. Искључивим уступањем ауторског права, сти
цалац ауторског права је једини овлашћен да користи ауторско де
ло и да га уз сагласност аутора даље пренесе на трећа лица. Право
које стицалац ауторског права преноси трећим лицима је неискљу
чиво, али уговором може бити и другачије одређено.
Стицалац неискључивог ауторског права не може даље уго
вором преносити то право, нити може трећим лицима забранити
искоришћавање ауторског дела.
Код нас, ако уговором није назначено да се ради о једном или
другом облику уступања, сматраће се да је извршено неискључиво
уступање.
Ауторско дело се код нас не може регистровати у смислу
у ком се то може урадити за права индустријске својине, али се
ауторско дело може евидентирати и депоновати пред Заводом за
интелектуалну својину Србије. Ауторско дело се евидентира и де
понује подношењем пријаве за увођење у евиденцију и депонова
ње ауторског дела.
На сродан начин се уређују и односи везани за друге облике
интелектуалног власништва. Посебан случај нпр. представља про
блематика примене жига као сродног облика права-обавеза.
Жиг је право којим се штити знак који у промету служи за
разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног
лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или
правног лица. Све робе односно услуге су сврстане у 45 класа. Ово
разврставање у класе је изврсено Ничанским аранжманом чији је
потписник и Србија (и Црна Гора). Не постоји ограничење у по
гледу броја класа за које се жиг пријављује или региструје, све док
су робе односно услуге за које се жиг пријављује или региструје
правилно разврстане (на основи 45 класа Ницанског аранжмана).
Жиг заштићен у Србији нема дејство ван територије Србије,
односно да би важио у још некој земљи мора се у тој земљи и за
штити подношењем националне пријаве. Међутим, уколико је ли
це заинтересовано за заштиту у више земаља, то се може извршити
на један од следећа три начина:
- подношењем националних пријава жига у земљама од
интереса;
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- подношењем међународне пријаве жига у којој ће би
ти назначене земље од интереса. У случају подношења
међународне пријаве, мора постојати претходно и наци
онална пријава која ће бити основ за међународну ре
гистрацију. Међународно регистровање жига се врши
у складу са Мадридским аранжманом о међународном
регистровању жигова и Протоколом уз Мадридски аран
жман о међународном регистровању жигова.12) И на
ционална и међународна пријава се подносе Заводу за
интелектуалну својину Србије, који по пријему међуна
родне пријаве исту прослеђује Светској организацији за
заштиту индустријске својине (WИПО), а WIPO потом
такву пријаву прослеђује на испитивање националним
заводима назначених земаља;
- подношењем пријаве комунитарног жига (CTM) пред
Уредом за хармонизацију унутрашњег тржишта (OXIM),
чиме се заштита може остварити у свим земљама члани
цама Европске Уније.
Носилац права на жиг има искључиво право да описану
ознаку заштићену (правно) установом жига користи за обележа
вање робе, односно услуга на које се тај знак односи и да другим
лицима забрани да исти или сличан знак неовлашћено користе за
обележавање исте или сличне робе односно услуга ако је сличност
таква да може да изазове забуну у промету.
Власник регистрованог жига је обавезан да такав жиг кори
сти за робу односно услуге за које је жиг регистрован. У нашем
законодавству важи да уколико се жиг не користи у периоду дужем
од пет година од дана регистрације или у периоду дужем од пет го
дина од дана последњег коришћења, на захтев заинтересованог ли
ца, такав жиг може бити поништен услед неупотребе. Наиме, иако
жиг по суштини јесте монополистичко право, могућност да жиг
који се не користи буде поништен је институт познат свим савре
меним законодавствима а уведен је са циљем да се фактичко стање
(стављање робе односно услуга под одређеним жигом у промет)
доведе у склад са правним стањем (регистрација жига).
Право на жиг је монополистичко право, те стога носиоцу
права на жиг даје право да спречи сваку неовлашћену употребу
жига од стране трећих лица. Такође, право на жиг даје носиоцу
права гаранцију да ће стављање у промет робе и услуга под зашти
ћеним жигом бити неометано од стране трећих лица.
12) Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
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Надаље, у оквиру сродних права, слично је и са правом на
дизајн. Ово право је корелирано или идентично праву индустриј
ске својине односно представља њен део.
Лице које намерава да поднесе пријаву дизајна, како би било
сигурно да идентичан дизајн није већ заштићен, може Заводу за
интелектуалну својину поднети захтев да се изврси претрага кроз
Националну и Међународну базу за тај дизајн (захтев за решерш).
Носилац права на дизајн има, по правилу, искључиво право на еко
номско искоришћавање заштићеног дизајна и право да такво кори
шћење дизајна ускрати сваком трећем лицу.
Право на дизајн се може пренети уговором о преносу. Такав
пренос се на захтев стицаоца права уписује у Регистар дизајна који
се води у Заводу за заштиту интелектуалне својине Србије. Право
на дизајн може бити и предмет уговора о лиценци који се такође на
захтев носиоца права на дизајн може уписати у Регистар дизајна.13)
Право на дизајн је, наиме, монополистичко право, те стога
носиоцу права на дизајн даје право да спречи сваку неовлашћену
употребу дизајна од стране било којих трећих лица. Такође, право
на дизајн даје носиоцу права гаранцију да ће стављање у промет
дизајна заштићених правом на дизајн бити неометано од стране
трећих лица.

ЗАКЉУЧАК
Сагледавајући наведене аспекте ових права и обавеза, може
мо овде прихватити одређење да је интелектуална својина произ
вод људског интелекта са тржишном вредношћу у неком времену,
који је власништво појединца или организације (односно лица), и
који према томе може да врши избор у погледу слободног кори
шћења, располагања или уступања другом лицу и лицима, с тим
да, у границама предвиђеним законом и другим правним извори
ма, контролише његову даљу употребу, располгање и коришчење.
Производ интелекта је роба, а и сам процесс креац
 ије овог духов
но-културног њеног установљавања. Овај процесс исказив кроз
тржишне вредности, такође, представља производ интелекта који
треба да буде одређен као интелектуална својина. Интелектуално
власништво је недодирљива својина апросторног облика која има
своју неопходну друштвену заштиту у циљу формулације ограни
чења употребе производа-робе, кроз правни однос.
13) Види Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs
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Право на интелектуалну својину је диспозитивно, грађанско
право над власништвом горе описаног вида где се штити припад
ност и располагање истом (својином над интелектуалним произ
водом), кроз креацију обавеза других лица у односу на креатора
власништва. Право је ту гарантовано државом. Власник ове, услов
но, интекектуалне ствари и процеса је овлашћен да ту ствар (или
процес): користи, држи, и њоме располаже у границама одређеним
законом (и евентуално утврђеним уговором). Овлашћење држања
омогућава власнику да има фактичку и правну власт на интелекту
алне ствари-процесе.

ЛИТЕРАТУРА
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
Зборник радова, Мултилатерални трговински преговори – услуге, инвестици
је и интелектуална својина, Конзорцијум економских института Југосла
вије, Београд, 1989
Patent Cooperation Treaty (PCT)
Universal Copyright Convention
Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
International Convention for the Protection of Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organizations, generally referred to as the “Rome
Convention.”
Arrow, K.(1962): Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inven
tion, in Nelson, R. (Ed): The Rate and Direction of Inventive Activities, Prin
ceton University Press. Takođe, u Lamberton, D. (Ed) (1971): Economics of
Information and Knowledge, Penguin Books.
Klemperer, P. (1990): How Broad Should the Scope of Patent Protection Be?
RAND Journal of Economics 21, (Spring)
David, P. (1992): Knowledge, Property and the System Dinamics of Technological
Change, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development
Economics,
Dasgupta, P. (1988): Patents, Priority and Imitation, or the Economics of Races and
Waiting Games, Economic Journal, 98, March
Besen, S. & Raskind, L. (1991): An Introduction to the Law and Economics of
Intellectual Property, Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1
Mazzoleni R. & Nelson, R. (1998): Economic Theories about the Benefits and
Costs of Patents, Journal of Economic Issues, Vol. XXXII, No.4

269

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 253-270.

РЕЗИМЕ
Ово истраживање разматра међународну заштиту интелек
туалне својине. Анализа указује на развијеност прописа на међу
народном плану и даје пресек важнијих уговора у овој сфери. Пре
зентовани су инструменти од Париске конвенције доСпоразума о
трговинским аспектима права интелектуалне својине ТРИПС. До
шло се до закључивања да треба ближе дефинисати основне пој
мове интелектуалне својине и права над њом.
Клучне речи: својина, интелектуална својина, право, политика, инфор
мација

Igor Janev
BASES OF INTELLECTUAL PROPERTY AND
THE PROBLEM OF ITS DEFINITION

SUMMARY
The paper analyses the international protection of intellectual
property rights. Analyses points out the diversity in regulations at the
international level and inform us of the most important conventions in
the field of intellectual property rights. It presents the chronology, from
Paris Convention for the Protection of Industrial Property to Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and necessity
to define intellectual property and intellectual property rights.
Keywords: property, intellectual property, law, politics, information
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ВЈAЧЕСЛАВ КУЗЊЕЦОВ
– ТВОРАЦ ГЕОКУЛТУРНЕ ПАРАДИГМЕ
И УТЕМЕЉИВАЧ СОЦИОЛОГИЈЕ
КУЛТУРЕ МИРА1)

I
СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ
У САВРЕМЕНОЈ РУСКОЈ СОЦИОЛОГИЈИ
Савремена руска социологија налази се у полету и успону.
Ослобођена стваралачка енергија нове генерације социолога, изра
слих у последњих двадесет година, већ даје значајне резултате, о
чему говоре бројни индикатори (између осталог број формираних
факултета и катедри за социолошке студије, дипломираних соци
олога, магистара, доктора; развој примењених посебних социоло
гија; број нових часописа и ревија из области социологије; нова
истраживачка поља емпиријских истраживања, број преведених
публикација из социологије на руски, и обрнуто са руског на друге
језике...).
Русија има социолошку традицију. Наиме, крајем 19. и по
четком 20. века настаје прва фаза у развоју социологије у Русији,
која је представљена кроз стваралаштво: М. М. Ковалевског, Н. И.
Карева, Н. К. Михајловског, и П. А. Сорокина.2)
1) Овај рад је део истраживачке активности аутора на пројекту «Култура мира, идентитети
и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграција» 149014Д, који
финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
2) Опширније о развоју социологие у Русији видети устудијама: Социологија у Русији, В.
А. Јадов, Москва, 1996; Историја социологије, А. Ј. Кравченко, Москва, 2006; Социоло
гија у Русији, А. Г. Здравомислов, Москва, 1994.; Историја социолошке мисли у земља
ма централне и источне Европе, З. Т. Голенкова и Н. П. Нарбут, Москва , 2003; Развој
емпиријских социолошких истраживања у Русији и Источној Европи, Л. А. Белова.

271

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 271-286.

Први универзитет на коме се изучавала социологија био је
Петербуршки (1890), а онда у Москви и Харкову. Прве курсеве и
монографије из социологије почетком 20. века написали су: Е. В.
де Роберти (Општи курс из социологије), Н. И. Карев (Социологија
у Русији) и М. М. Ковалевски (Историја социјалних класа у Русији
и Социологија). Рачуна се да је прва катедра за социологију фор
мирана 1908. године, најпре при Психонеуролошком институту у
Петерсбургу, а потом 1912. при Историјском друштву Петерсбур
шког универзитета отворена је секција за социологију. 1916. годи
не формирано је Руско социолошко друштво, чији је председник
био М. М. Ковалевски, „отац“ руске социологије, а секретар П. А.
Сорокин који је био његов ученик. 1919. године формиран је Со
циолошки институт, а 1920, на Петроградском државном универ
зитету, отворен је први Руски факултет друштвених наука, са по
себним одељењем за социологију, и катедром за социологију чији
је шеф био П. А. Сорокин. У периоду 1920-1922, ради и Кружок
за научна социолошка истраживања, чији је председник био ака
демик Павлов, а секретар Сорокин. У распону од 1922-1924, као
израз потреба партијске индоктринације уводи се научни комуни
зам и формира Комунистички универзитет и Социјалистичка ака
демија друштвених наука, најпре у Петрограду а потом у Москви,
Харкову, Омску, Казану. У овом времену публикују се часописи:
„Под знамењем марксизма“, „Бољшевик“, „Весник социјалистич
ке академије“. То је доба када настаје потискивање социологије као
академске дисциплине и њена замена марксистичком доктрином и
идеологијом. Као реакција на цензуру и повреду аутономије науч
ног рада, Сорокин као истакнути социолог и писац бројних дела
(Опште социологије 1920. и Социолошки системи 1921.) мигри
ра из земље 1922. Одлази, најпре, у Праг а потом у САД, где на
Харвардском универзитету наставља успешну професионалну ка
ријеру. Основао је Социолошки факултет и напредовао је до места
декана Факултета а 1964. је постао и председник Америчке социо
лошке асоцијације. Међу најпознатијим његовим ученицима су: Р.
Мертон, У. Мур, Ч. Лумис, Џ. Хаманс.
Са доласком Стаљина на власт настаје даља партизација и
догматизација друштвених наука. На делу је процес „функциона
лизације марксизма“ за потребе нове политичке класе – партијске
политократије и бирократске номенклатуре. Као последице овог
процеса догматизације настала је осека емпиријских социолошких
истраживања и блокада научне и друштвене критике у Совјетском
савезу, што је имало негативне социјалне импликације. Одразило
се, између осталог, на даљу бирократизацију совјетског система
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и ограничавање аутономије цивилног друштва, као и акумулира
ње унутрашњих противречности у развоју. У крајњој инстанци ове
тенденције оличене у догматизацији друштвених наука и бирокра
тизацији друштва, кулминирале су у феномену култа личности и
стаљинизма, који су водили дискредитацији социјализма као хума
нистичко-еманципаторског пројекта.
После Другог светског рата, посебно од 1950. године, соци
ологија се најпре развија у оквиру рада Института за марксизам
и филозофију Академије наука, да би од 1960. године, заслугом
Г. В. Осипова и под његовим вођством почео да ради Институт
за социолошко-политиколошка истраживања. Од 1968. године при
Академији наука је формиран Институт за социологију, чији су ру
ководиоци били: М.Н. Руткович, Г. В. Рабушкин, В. Н. Иванов, В.
А. Јадов, Л. М. Дробижева.
После Горбачовљеве перестројке, као својеврсног пројекта
социјалних и политичких реформи у Совјетском савезу, настаје
подстицај за развој друштвених наука, а посебно за социолошка
истраживања. У овом контексту покренутог процеса демократиза
ције друштва 1989. године отворени су први социолошки факул
тети у Москви и Санкт-петербургу. Данас се социологија предаје
у 105 универзитетских центара широм Русије, на 40 факултета, и
бројним другим одељењима и катедрама различитих факултета,
колеџа и универзитета. Социологију студира преко 40 000 студе
ната, а на студијским групама предаје више од 4000 наставника и
сарадника. На научним конференцијама које организују социолози
и њихове асоцијације, све је мање „седих глава“ а све више „мла
дих лавова“, односно припадника нове генерације социолога који
су израсли у последњих 20 година.3)
У савременој Русији је, такође, обновљен рад Русијске асо
цијације социолога, са преко 53 огранака и регионалних одељења,
као и са 34 истраживачка комитета – који координирају активност
у областима посебних, примењених социологија. Председник ове
асоцијације социолога је В. И. Добрењков, а почасни председник
академик Г. В. Осипов. Добрењков је, такође, истакнути организа
тор и декан првог Социолошког факултета на Ломоносов универ
зитету у Москви.
У Русији данас излази већи број социолошких журнала:
Социологија, Социс, Социолошки журнал, Питања социологије,
Филозофска и социолошка мисао, Социологија и политикологија,
3) Опширније о томе видети у монографији Социолошко образовање у Русији, В. Ј. До
бренков, Г. Е. Зборовски и Б. Р. Нечајев, Москва, 2003.
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Журнал за социологију и политикологију, Социологија: 4М, Социо
лошко образовање...
Као организационе форме окупљања и професионалног де
ловања социолога у Русији, такође, постоје следеће форме научних
конференција: Сверуски конгрес социолога, који се одржава сваке
друге године; научне конфереције социолога под називом „Соро
кински чтенија“ (Сорокинске расправе); Летња социолошка школа,
Сверуски конкурс Н. И. Карева (за награђивање радова младих со
циолога), као и престижне институтције награда за стваралаштво у
области социологије – „Премија им П. А. Сорокина“ и „Премија И.
Г. Петровскога“ за стваралаштво у социолошкој области и педаго
шком раду на изради уџбеника из области социологије.
Савремена руска социологија има широк дијапазон инте
ресовања, о чему, између осталог, говоре: број истраживачких
комитета при Руској асоцијацији социолога (34), као и тематска
разноврсност библиографија, бројна емпиријска истраживања и
публиковане монографије. На последњем Конгресу руских соци
олога највише радова било је из историје и теорије социологије,
економске социологије, социологије рада, социологије образова
ња, политичке социологије, социологије омладине, социологије
организације и управљања, социологије глобалног и регионалног
развоја.
Ослобођена монотипне парадигме, доктринарности и догма
тизма, савремена социолошка мисао у Русији живи у знаку тео
ријског плурализма и дисциплинарне разуђености у социолошком
систему. Рехабилитована је социолошка традиција у Русији. Све
што је вредно из ње, као научно и културолошко наслеђе, поново
се публикује (штампају се сабрана дела класика руске социолошке
мисли – Ковалевског, Карева, Сорокина....). У исто време млађи
руски социолози окренути су савремености и изазовима будућно
сти. Све је више студија о научно-технолошкој и информатичкој
револуцији, транзицији, социјалној стратификацији, модернизаци
ји и развоју, глобализацији, настајућој постиндустријској цивили
зацији, одрживом развоју, проблемима екологије, културе мира и
безбедности у свету.
Учинили се кратак осврт на истраживачка поља ангажова
ња социолога у савременој руској социологији, запазићемо следе
ће:
У области општетеоријске и систематске социологије и ме
тодологије социолошких истраживања у савременој руској со
циологији, запажено је стваралаштво, поред доајена новије руске
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социологије – Г. В. Осипова, В. А. Јадова, Ж. Т. Тошенка, сада В. И.
Добрењкова, А. И. Кравченка, Ј.Н. Давидова С. А. Кравченка, Д.
В. Иванова и И.Ф. Девјатка.
У области истраживања Историје социологије (руске и свет
ске) најпознатији су, својим радовима, следећи социолози: В. А.
Јадов, З. Т. Голенкова, А. И. Белајева, Ж. Т. Тошенко, А. И. Голо
сенко, Е. И. Кукушкина и Н.П. Нарбут.
Истраживањем промена у социјалној стратификацији са
временеог руског друштва баве се: Г. В. Осипов, З. Т. Голенкова, Т.
И. Заславска, М. Н. Руткевич и Н. Е. Тихонова.
Истраживањем проблема који су везани за предмет економ
ске социологије и социологије рада, између осталих, баве се сле
дећи истакнути социолози: А. И. Кравченко, Т. И. Заславска, Г.
Н. Соколова, Н. В. Андреенкова, П. Р. Филипов, В.В. Радев, А. Ц.
Панкратов, В. В. Зборјанов и И. П. Рзјанцев.
У области социологије образовања, социологије васпитања
и социологије  омладине својим истраживањима су познати: Ж. Т.
Тошенко, М. Н. Руткевич, А. В. Соколова, А. Г. Здравомислов, В.
И. Жуков, Д. Л. Константиновски и В. Ј. Нечајев.
У области социјалне демографије најистакнутији истражи
вачи су: Б. И. Искаков, А. И. Антонов, Р. Рибаковски, М. Б. Деви
сенко и Р. Г. Јановски.
У области социологије сукоба, тј. конфликтологије својим
истраживањима најистакнутији су: Е. И. Степанов, А. В. Димитри
ев, А. Н. Самарин, А. Г. Здравомислов и В. Н. Рјабцев.
У области етносоциологије најистакнутији су: Л. М. Дроби
жева, Н. Г. Скворцов, З. В. Сикевич и С. А. Тутунц.
У области родних односа и социологије породице запажена
су истраживања: А. Г. Здравомислова, Т. А. Гуркоа и Г. Г. Силасте.
У области социологије културе и социологије религије посеб
но су се својим радовима истакли: Л. Г. Ионин, Л. З. Немировскоја,
Г. А. Аванесова, В. И. Гараджа, Л. И. Митрохин, А. Б. Гофман, Н.
И. Лапин и О. Н. Козлова.
У Области социологије регионалног развитка делују: И. П.
Рјазанцев, А. Е. Чирикова и С. М. Дементијев.
У области Социологије масовних комуникација запажено је
стваралаштво: Б. А. Грушина, М. К. Горшкова, Г. А. Левада, С. С.
Балабанова и В. В. Козловског.
У области историјске социологије запажен је рад: Н. В. Ро
мановског, А. И. Черниха. Л. М. Дробижеве.
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У области социологије политике и геополитике делују: В.
Виноградов, Г. П. Артемов, В. Н. Иванов, А. Дугин, М. К. Горшков
и В. С. Рукавнишников.
У области социјалне екологије тј. екосоциологије најзапаже
нија је активност: О. Н. Јаницког и С. А. Степанова.
У области геокултуре развоја, социологије безбедности и
културе мира најзначајнији су аутори: В. Н. Кузњецов, Р. Г. Јанов
ски, А. С. Капто и Н. Н. Ефимов.
У области социологије међународних односа најпознатији
аутори су: А. С. Панарин, П.А. Циганков, В. О. Рукавнишников и
В. В. Гочетков.
У области социологије глобализације и глобалистике својим
студијама најзапаженији су следећи аутори: А. С. Панарин, Е. Г.
Кочетов, А. М. Уткин, И. Т. Фролов, А. Ф. Зотов, Н. Е. Покровски,
Д. В. Иванов, М. М. Лебедева, А. Н. Чумаков и И. Ф. Кефели.
Овај кратак осврт на главна истраживачка поља и најистак
нутије ауторе у савременој руској социологији показује нам да су
покривена, како традиционална истраживачка поља, тако и да су
откривена нова (преко промоција нових дисциплина у социоло
шком систему). Такође, у савременеој руској социологији оствару
је се успешна повезаност теоријских и емпиријских истраживања,
као и повезаност социолога са националном традицијом у социо
логији и са токовима савремене европске и светске социологије.
Поново је откривено дело П. Сорокина и других пионира руске
социологије, али се и упоредо пажљиво изучавају најзначајнија
дела страних социолога – П. Бурдијеа, И. Волерстина, А. Турена,
Е. Гиденса, Ж. Рицера, У. Бека, П. Штомпке. Из тог ствасралачког
дијалога са националном традицијом и универзалним вредностима
светске социологије, јављају се иновације и нови облици синергије
у савременеој руској социологији.
Написане су прве монографије о историји развоја руске со
циологије и развоју социологије у Европи и свету. Подсетимо на
неке од њих: З. Голенкова: Развој социолошке мисли у Средњој и
Источној Европи; А. Белохова: Емпиријска социолошка истражи
вања у Русији и Источној Европи.
У Русији је стасала нова генерација социолога и истражива
ча других профила која својим делом помера границе сазнања. На
том таласу очекивати је појаву нових синтеза у науци и филозофи
ји, допринос руској и светској научној ризници.
Све је више интердицсиплинарних, мултидисциплинарних и
трансдициплинарних истраживачких подухвата. Све је више тек
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стова, радова, научних скупова посвећених изграђивању нових
синтеза, остваривању синергије природних, друштвених и хума
нистичких наука, науке и филозофије. До сада је објављено на хи
љаде радова о глобализацији и глобологији. Појавиле су се прве
лексикографске публикације: Речник глобологије, Енциклопедија
глобалистике (на руском и енглеском језику, 2003.), а 2008. годи
не појавио се и први журнал за трансдисциплинарна истраживања
феномена глобализације Век глобализације.

II
ОСВРТ НА ПРОФЕСИОНАЛНУ КАРИЈЕРУ
И БИБЛИОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ
ВЈЕЧЕСЛАВА КУЗЊЕЦОВА –
ИЗУЗЕТНОГ СТВАРАОЦА У САВРЕМЕНОЈ
РУСКОЈ СОЦИОЛОГИЈИ
Кузњецов Вјечеслав Николајевич (1954) руски социолог, за
вршио је најпре (1976) Московски инжењерско-економски ин
ститут (специјалност инжењер-економист), а онда Академију
Министарства унутрашњих дела СССР (по специјалности прав
ник-организатор управљања у сфери правно-политичког поретка),
да би (2002) одбранио докторску дисертацију из социологије, а већ
(2003) изабран је за дописног члана Руске академије наука у обла
сти социологије.
В. Кузњецов је отпочео професионалну каријеру (1976) на
катедри за Организацију управљања при Министарству унутра
шњих дела, да би касније постао председник Колегијума савет
ника Московског обласног савета народних депутата (1992-1994),
затим начелник Департмана за стратешку анализу „Гаспрома“
(1995-2000). Потом је (2002) изабран за шефа редактора журнала
„Безбедност Евроазије“ и шефа катедре на предмету социологи
ја безбедности на Социолошком факултету Московског државног
универзитета М. В. Ломоносов. Заменик је директора Института
за социјално-политичка истраживања РАН; члан је редакције жур
нала „Социолошка истраживања“ РАН; потпредседник је Руског
друштва социолога и заменик секретара Оделења друштвених на
ука РАН (2003-2006).4)
Кузњецовљев стваралачки опус је веома богат и мозаичан,,
тј. разноврстан. Његова библиографија је обимна и квалитетна.
Она се креће у распону између социологије, геокултуре и геополи
4) Библиографски подаци из белешке о аутору из: В. Кузњецов, НАВИГУТ, Бр. 2 – 2008.
прилог журналу Безбедност Евроазије, стр. 125-131.
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тике. У центру његове научне анализе налазе се: геокултурна пара
дигма и питања социологије безбедности и културе мира.
Од најважнијих студија В. Кузњецова истичемо следеће:
Безбедност кроз развој (2000), Култура безбедности: социолошко
истраживање (2000), Геокултура (2003), Русијска идеологија 21.
века (2004), Хуманитарни стратегијски маневар (2004), Социоло
гија и државност (са Г. В. Осиповим, 2005), Основи геокултуре:
социологија геокултурне динамике безбедности у свету (2006),
Социологија изградње мира у 21. веку (2007), Московско-шангај
ски модел светског поретка 21. века (са колекивом аутора, 2006),
Социологија безбедности (2007), Социологија компромиса (2007),
Социологија идеологије (2008), Хуманитарне интеракције: социо
лошко истраживање становишта геокултурне теорије безбедно
сти (2008).
В. Кузњецов је у периоду 2000-2008, својим стваралаштвом
(истраживачким пројектима и монографијама) утемељио руску и
међународну научну школу у области истраживања културе без
бедности, социологије културе мира, социологије компромиса и
геокултурне парадигме 21. века. На основу његових истраживања
дефинисан је нови Московско-шангајски модел изградње мултипо
ларног светског поретка 21. века, као незападни модел изградње
мира у свету у 21. веку. Та платформа теоријски је обликована, тј
формулисана у његовом фундаменталном делу „Основи геокул
туре“ (2003, 2006), у „Социологија компромиса“ (2007), али и у
првом тому његове тротомне студије „Хуманитарне интеракције
– Русија и Евроазија: социологија геокултурне динамике евроазиј
ске безбедности 21. века“ (2008), у чијем средишту се налази ста
новиште о равноправности свих народа, дијалогу међу различитим
културама и партнерство међу различитим цивилизацијама.
Радови академика Кузњецова штампани су у земљи и ино
странству и рецензирани у бројним часописима. Они престављају
теоријску, концептуалну и методолошку основу за дефинисање но
ве безбедности у 21. веку и високо су позитивно оцењени од стране
Руске академије наука и Савета безбедности Русије. Они су омогу
ћили научну афирмацију и промоцију стваралаштва В. Кузњецева:
заснивање међународне научне школе В. Кузњецева. Аутор је за
своје стваралаштво постао лауреат највеће награде Руске социо
лошке асоцијације „Питирим Сорокин“. Поред тога, Кузњецов је
члан Руске академије наука и члан је Главног научног савета Мо
сковског државног универзитета М. В. Ломоносов.
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III
ДОПРИНОС В. КУЗЊЕЦОВА ГЕОКУЛТУРНОЈ
ПАРАДИГМИ И СОЦИОЛОГИЈИ КУЛТУРЕ МИРА

Увидом у историју социјалних теорија, основу за теоријску
елаборацију геокултуре налазимо у историји науке још крајем 19. и
почетком 20. века у делима Н. Ј. Данилевског у Русији и Цвијића у
Србији, а затим код П. А. Сорокина и П. Н. Савицког. Данас је она
садржана у радовима еминентног америчког социолога критичке
оријентације Имануел а Волерстина, који је у социологији познат
као утемељивач Школе светско-системске анализе. Такође, и у сту
дијама Александра Дугина Мистерија Евроазије (1996.) и Основи
геополитике (1997.). У нашим истраживањима (од 1996. године
до данас у оквиру ангажовања на макропројекту: улога културе у
процесима транзиције балканских постсоцијалистичких друшта
ва) налазе се имплицитни елементи теорије балканске геокултуре
развоја.5) Ваља, међутим, истаћи да се у делу В. Кузњецева нала
зи најцеловитије формулисана парадигма геокултуре у савременој
науци, као теоријско-методолошка основа за истраживање развоја,
проблема безбедности и културе мира у свету. Овде чинимо напор
на престављању доприноса В. Кузњецева утемељењу геокултурне
парадигме.
Парадигма геокултуре В. Кузњецова, кроз трансдиципли
нарни теоријско-методолошки приступ, стваралачки интегрише у
себи најновија сазнања из савремене науке и филозофије, о новим
технологијама, геополитици, геоекономији и геокултури, о улози
људског, социјалног и културног капитала и интегралном концеп
ту одрживог развоја, култури безбедности и култури мира у свету,
афирмишући хуманистичко становиште о могућностима еманци
пације човека и перспективу мирољубиве изградње човечанства,
као демократског мултиполарног поретка, и заједнице равноправ
них грађана и народа, која се остварује кроз прожимање стварала
штва различитих народа, дијалог различитих култура и партнер
ство различитих цивилизација.
В. Кузњецов у уводу своје студије Геокултура: основи гео
културне динамике безбедности у свету у 21. веку (2003.) указује
на пионире у изучавању феномена геокултуре и заснивању геокул
туре као хуманистичке парадигме. У вези стим он пише о етапама
и линијама у свом интелектуалном формирању и развоју концепта
геокултуре под утицајем различитих аутора и школа у савременој
5) Видети опширније о томе ауторове студије: Балкан – граница и мост међу културама
и народима (2000), Савремени Балкан у кључу социологије друштвених промена (2003),
Балкан у вртлогу транзиције (2007) и Геокултура развоја Балкана, идентитети и кул
тура мира (2008).
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науци. У првој етапи истиче значај и улогу стваралаштва америч
ког социолога Имануела Волерстина а посебно његову студију Ге
ополитика и геокултура: истраживања промена светског систе
ма (1991).6) Методолошки посматрано, друга етапа заснована је
на фундаменталним истраживањима руских научника и академи
ка који су били оријентисани на филозофска, социолошка и еко
номска истраживања развоја и проблема човека и културе у савре
мености, и на формулисање нове хуманистичке синтезе за 21. век
(В.Л. Макарова, В. С. Степина, Д. С. Љвова, Г. В. Осипова, В.А.
Садовничева).7) Трећа етапа везана је за истраживање и радове Ер
неста Кочетова из области геоек ономије и глобалистике; за његове
научне монографије и студије „Геоекономика“ (1999) и „Глобали
стика“ (2001). Као и за његове радове који су публиковани у жур
налу „Безбедност Евроазије“. Четврта етапа се огледа у истражи
вањима и публикацијама Д. Н. Замјатина „Географски обрасци у
хуманистичким наукама“ (2001). Пета етапа садржана је у радо
вима А. С. Каптоа о култури мира и култури безбедности (моно
графије: „Од културе рата ка култури мира, 2002 и Енциклопедија
мира 2002.). Шеста етапа везана је за интернационалне пројекте
и публикације које су служиле као основа за делатност одређених
институција и организација ОУН (Година дијалога међу цивилиза
цијама, 2001-2002.). Седма етапа везана је за истраживања геопо
литике и геоекономије на крају 20. и почетку 21. века, за проме
ну геополитике у геоекономију, за теорију о сукобу цивилизација
и концептуализацији нове стратегије САД у области националне
безбедности (2002). Осма етапа настаје са новом институциона
лизацијом у области културе мира и безбедности која произилази
из феномена геокултуре као нове науке и нове миротворачке па
радигме. Као израз ове тенденције имамо прво заседање Европ
ског савета религиозних лидера у Ослу 2002. и признавање рав
ноправности различитих културних светско-вредносних модела;
Азијско-Европски самит 2002; Руско-француски самит у области
безбедности; састанак лидера Организације афричког јединства и
Коалиција за мир и борбу против тероризма (2002). Сви ови тео
ријски и институционални утицаји својим синергичним ефектом
представљали су подстицај за обликовање оригиналне и аутономне
парадигме геокултуре у стваралачком делу В. Кузњецова, које је не
6)

I. Wallerstein, Geopolitics and geoculture: Essays in a changing world-system, Cambridge:
Cambridge University Press, 1991.

7) Опширније о томе видети у радовима: В.Л. Макарова Еволуциона економика, Москва
1995; В. С. Степина Наука и образовање у контексту савремеених цивилизацијских
измена, Минск, 2001; Д.С. Љевова Управљање социално-економским развитком Русије:
концепције, циљеви и механизми, Москва , 2002; Г.В. Осипова Социјална митологија и
социјална пракса, Москва, 2000; В. А. Садовничиа, Глобална информатизација и без
бедност Русије, Москва, 2001.
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само обимно већ и изазовно: теоријско и емпиријско, социолошко
и трансдициплинарно у распону од социологије безбедности, кул
туре мира до социологије међународних односа.
Најрепрезентативнији радови В. Кузњецова, у којима је екс
плицирана геокултура као нова парадигма су: Гекултура, осно
ви  геок ултурне динамике безбедности у свету у 21. веку (2003),
Основни фундаменти геокултуре: социологија геокултурне дина
мике у свету у 21. веку (2006), Московско-шангајски модел свет
ског поретка 21. века (2006), Светско устројство 21. века (2007.),
Социологија безбедности (2007), Социологија компромиса (2007),
Социологија изградње света 21. века (руски пројекат: традиција и
иновација) (2007), Хуманитарне интеракције: социолошка истра
живања становишта геокултурне теорије безбедности за  21. век
(2008).
У свом фундаменталном делу Геокултура: основи геокул
турне динамике безбедности у свету у 21. веку (2003), Кузњецов
разматра геокултуру као целовит – интегришући феномен и нову
филозофску и научну категорију, односно као нову хуманистичку
парадигму. Структурно посматрано у овој студији аутор разматра:
становиште геокултуре, реалност геокултуре, динамику геокулту
ре, перспективе геокултуре и могућност нове хуманистичке син
тезе. Аутор појмовно дефинише геокултуру као „смисао, облик и
сферу деловања човека, народа света и држава у културним ди
мензијама које су основане на дијалогу пуном поштовања принци
па културе мира и безбедности, стратешког компромиса у вези
са формулисањем, прецизирањем иостваривањем  личних, нацио
налних и цивилизацијских циљева, идеала, вредности и интереса;
чувања, развијања и заштите норми и традиција људи, породица,
нација и друштава, њихобих социјалних институција и мрежа без
бедности од изазова, ризика, опасности и претњи који угрожавају
живот.“8) Кузњецов геок ултуру одређујекао нову развојну и ци
вилизацијску парадигму, у чијем средишту је плурализам регио
налних геокултурних генотипа, дијалог и партнерство различитих
цивилизација. Као самостални део хуманистичких наука и израз
мултидисциплинарног и трансдисциплинарног односа света и кул
туре, геокултура има сопствени предмет истраживања, теоријску
парадигму, методологију, основне категорије, принципе и технике
за емпиријска премењена истраживања. Аутор разматра субјекте
геокултуре и њихову делатну улогу (човека, породицу, народ, дру
штво, државу, организације, институције, цивилизације и човечан
8) Опширније о томе видети у студијама В. Кузњецова: Геокултура (2003, 2006.) и Социо
логија изградње света у 21. веку, пројекат Русије, Москва, 2007. стр. 85-86.
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ство). У својој студији Кузњецов одређује предмет социологије ге
окултуре, излаже типологију геокултуре, указује на истраживачка
поља и факторе геокултуре, као и нивое њеног истраживања (ми
кро, мезо и макро средину). Такође, он истражује регионалне осо
бености функционисања геокултуре, посебно на примеру Евроаз и
је, као и указује на социјалне механизме и показатеље структуре и
динамике геокултуре.
Аутор полази од тезе о трансформацији геополитике у гео
економију и геоекономије у геокултуру у савременеом свету, као и
да се до безбедности и мира у свету може доћи само кроз нов кон
цепт хуманистичког одрживог развоја у чијем средишту су: нове
технологије, хармонија између друштва и природе, човек и њего
ва еманципација и социјална правда. Крајњи циљ јесте: да се пу
тем развоја, руковођен филозофијом наде и културе мира, изгради
мултиполарни, економски богат али и демократски праведан свет
у функцији благостања и среће човека. Оно што је Фредерико Ма
јор дефинисао као popularum progressio, тј. развоја за све народе
и све људе света. У том смислу Кузњецов у геокултурној хумани
стичкој парадигми, која има интегришући карактер и афирмише
вредности културе мира и еманципације човека, види ново анали
тичко и прогностичко средство за трансдисциплинарно изучавање
и разумевање процеса трансформације савременеог света у усло
вима глобализације.
Упоредо са конституисањем геокултурне парадигме, В. Ку
зњецов је у низу својих теориских и емпиријских истраживачких
радова дао посебан допринос у области социологије културе без
бедности  и социологије културе мира. Кузњецов социологију без
бедности дефинише као „самосталну социолошку теорију средњег
нивоа, оријентисану на теор ијска и емпиријска истраживања, са
става и динамике безбедности човека, народа, друштва, државе и
савремене цивилизације“9) Основна теза од које аутор полази јесте
да се кроз нови концепт одрживог развоја и афирмацију вредно
сти   културе мира, путем дијалога и солидарности, на принци
пима равноправности партнера, транспарентности интереса, кроз
„остваривање принципа и понашања усмерених ка компромису и
правичности у свим интеракцијама“10); речју, да се кроз мирољу
биву коегзистенцију, дијалогом и партнерством различитих кул
9) Опширније о томе видети у студијама В. Кузњецова Геокултура: основи гео

културне динамике безбедности у свету 21. века; Москва, 2003. стр. 168; као
и у уџбенику Социологија безбедности, Москва, 2007.

10) Опширније о томе у студијам В. Кузњецова: Социологија компомиса, москва, 2007. и
Хманитарне интеракције: социолошка истраживања становишта геокултурне тео
рије безбедности за 21. век, Москва, 2008.
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тура народа и цивилизација, изграђује безбедност у савременом
свету. У том смислу он у својим студијама разматра основне прин
ципе безбедности и функције социологије националне безбедно
сти (теоријску, прогностичку и примењено-акцијску). Полазећи од
културе дијалога, партнерства различитих цивилизација, културе
мира и истичући да је пут развоја пут ка миру, овај аутор је преко
својих емпиријских, социолошких, геополитичких и геокултурних
истраживања допринео изградњи Московско-шангајског модела
безбедности и културе мира.11)
Кузњецов је посебно истраживао феномен евроазијства као
пројекта нове геоек ономске зоне, и улогу Русије као геокултурног
и геополитичког моста између Азије и Европе.12) На основу тих
истраживања формулисана је и нова национална стратегија руске
безбедности и улога Русије у мултиполарном свету. Њено среди
ште лежи у централној интенцији – да се путем геоекономије и
геокултуре, тј. новом културом рада и културом мира, остварује
стратешка премоћ Русије у 21. веку. Јер се тим путем, а не искљу
чиво војним, може Русија вратити на геополитичку сцену света као
глобални „играч“. Управо савремена пракса у међународним од
носима ту промену потврђује, а то је добро не само за Русију већ и
за мултиполарни, демократски развој читавог света. Јер, садашње
стање униполарности имплицира бројне негативне последице оли
чене у новом монополу, хегемонији и искључивости, што отвара
пут експанзији конфликата.
Досадашњим стваралаштвом Вјечеслав Кузњецов дао је до
принос савременој теорији и социологији геокултуре и културе
мира. Отуда се справом говори о значају његовог дела за формира
ње нове парадигматске субкултуре и руске и међународне научне
школе Вјечеслава Кузњецова, у области истраживања културе без
бедности, културе мира, социологије компромиса и хуманистич
ке геокултурне научне парадигме 21. века. Неспорно је једно, да
без обзира на инспирације и утицаје који су у почетку подстакли
овог аутора на формулисање геокултурне парадигме, она је у ње
говом делу најцеловитије конституисана и емпиријски примењена.
Остаје, међутим, на научној критици и пракси да валоризује њене
вредности и домете и да дефинитивни суд. Уверен сам да ће она
својим теоријско-методолошким потенцијалима бити изазов и ин
спирација за научно стваралаштво новим млађим истраживачима
у савременој науци, не само у Русији већ и у свету.
11) Опширније видети о разликама Московско-шангајског модела изградње светског по
ретка у 21. веку и западног, у делима В. Кузњецова Између културе мира и културе
смрти ; Хуманитарне интеракције: Русија и Евроазија (први том), Москва, 2008.
12) Видети опширније у студији В. Кузњецова Русија и Евроазија: социологија геокултурне
динамике евроазијске безбедности 21. века, Москва, 2008.
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ВЈЕЧЕСЛАВ КУЗЊЕЦОВ –
ТВОРАЦ ГЕОК
 УЛТУРНЕ ПАРАДИГМЕ И
УТЕМЕЉИВАЧ СОЦИОЛОГИЈЕ КУЛТУРЕ МИРА

РЕЗИМЕ
Аутор у раду разматра допринос савременог руског социоло
га Вјечеслава Кузњецова теоријском утемељењу геокултурне пара
дигме у савременој науци, као и развоју социологије културе мира
у систему социолошких наука.
У раду се најпре даје прегледан приказ стања и тенденција
из историје развоја социологије у Русији, са посебним освртом на
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значај њене социолошке традиције. Потом се указује на кључне
области примењених социологија у којима данас делују социоло
зи у Русији. Након тога, изложен је најпре приказ професионалне
библиографије В. Кузњецова, а затим су представљене основне од
реднице његове парадигматске теоријске концепције.
На крају, аутор поентира значај дела овог руског социолога,
посебно са становишта конституисања и развоја социологије без
бедности и социологије културе мира у систему савремених наука.
Кључне речи: Социологија у Русији, Вјечеслав Кузњецов, парадигма ге
окултуре, социологија безбедности, социологија културе
мира.

Ljubisa R. Mitrovic
VECESLAV KUZNECOV – THE CREATOR OF THE
GEOCULTURAL PARADIGM AND THE FOUNDER OF
THE SOCIOLOGY OF THE CULTURE OF PEACE

SUMMARY
The author focuses on the contribution of the contemporary Rus
sian sociologist Veceslav Kuznecov to the founding of the geocultural
paradigm in contemporary science as well as to the development of the
sociology of peace in the system of the sociological sciences.
The paper gives a systematic review of the state and tendency
from the history of development of sociology in Russia with a special
focus on the significance of its sociological tradition. Then it is pointed
to key fields of the applied sociologies with Russian sociologists. Then,
there is a review of the professional bibliography V. Kuznecova, then
the basic ideas of his paradigmatic theoretical conceptions are repre
sented.
At the end, the author emphasizes the significance of oeuvre of
this Russian sociologists, especially from the point of its foundation
and the development of the sociology of safety and the sociology of the
culture of peace in the system of contemporary sciences.
Key words: sociology in Russia,Veceslav Kuznecov, paradigm of geoculture,
sociology of safety, sociology of the culture of peace.
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Мр Горан Буџак
МИЛОШ КНЕЖЕВИЋ,
ИЗНЕВЕРЕНА 
ДРЖАВА - Србија и Црна
Гора у времену разлаза,
Институт за политичке студије,
Београд, 2007,  568 стр.

Правно-политички теорети
чар и аналитичар изузетног ис
траживачког сензибилитета и
необично богатог публицистич
ког опуса, Милош Кнежевић,
аутор је монументалне моногра
фије Изневерена држава – Ср
бија и Црна Гора у времену раз
лаза, која је резултат његовог

изузетног ангажмана у оквиру
актуелног петогодишњег на
учно-истраживачког пројекта
«Друштвено-политичке претпо
ставке изградње демократских
институција у Србији» Инсти
тута за политичке студије из Бе
ограда, који је финансиран од
стране Министарства науке и
технолошког развоја Владе Ре
публике Србије.
Ова капитална студија је
књига енциклопедијског садр
жаја, која својом свеобухватном
анализом третира српско-црно
горске односе током њихове
целокупне историје на узбурка
ном балканском геополитичком
простору.
Књига се састоји од три де
ла, који су врло разноврсни по
свом садржају. Први део, који
носи наслов Постјугословен
ска судбина Србије и Црне Го
ре и поднаслов Бесмисленост
покушаја српско-црногорског
раздвајања, разматра двовеков
не покушаје раздвајања Србије
и Црне Горе, односно Срба и
Црногораца. У овом делу су ана
лизиране историјске околности
предјугословенског уједињења,
као и уједињења са деловима
српског народа на преосталом
јужнословенском простору. По
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том су изложене особености
уједињења Срба и Црногораца
у оквиру прве и друге Југосла
вије и провизорне тзв. треће
Југославије. Затим је размотрен
трогодишњи интеррегнум по
сле укидања Савезне Републи
ке Југославије и преименовања
државе у Државну Заједницу
Србије и Црне Горе, прихвата
њем Београдског споразума и
Уставне повеље, уз посредова
ње Европске уније, што је било
само прелазно решење за црно
горску сепаратистичку елиту на
њеном путу до коначног одваја
ња Црне Горе од Србије.
Овај део чине следећа погла
вља, која се састоје од великог
броја подпоглавља:
1. Србија и Црна Гора пре
настанка Југославије
2. Србија и Црна Гора у Југо
славији
3. Неодржива Трећа Југосла
вија
4. У потрази за државом:
конфузна (кон)федераци
ја и
5. Помућени хоризонти срп
ско-црногорских очекива
ња.
Други део, под насловом Др
жава Србије и Црне Горе је
историјска и животна потре
ба и поднасловом Једанаест
разлога у прилог учвршћења са
везне државе Србије и Црне Го
ре, садржи најважније разлоге
за опстанак српско-црногорске
заједничке државе, која предста
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вља најбоље историјско, поли
тичко, економско, верско и кул
турно решење у времену после
истека трогодишњег прелазног
периода дефинисаног Уставном
повељом.
Разлози у прилог савезне др
жаве:
1. Срби и Црногорци деле
заједничку
историјску
судбину
2. Заједничка држава Срби
ја и Црна Гора је најбоље
политичко решење
3. Србија и Црна Гора су
само два дела једног дру
штва
4. Боља је јединствена срп
ско-црногорска економија
него неповезани производ
ни потенцијали, ресурси
и подељена тржишта
5. Срби и Црногорци, про
сто речено, два дела јед
ног народа
6. Геополитика Дрине, Мо
раве, Зете и Јадрана
7. Србија и Црна Гора су
мулт ик онф е с ио н алн е,
али је православље само
једно и испољава се кроз
Српску православну цр
кву
8. Његош са Авале – Вук са
Ловћена
9. Европа хоће Србију и Цр
ну Гору заједно а не одво
јене
10. Српско и црногорско чој
ство и јунаштво

Осврти и прикази

11. Нада у заједничку будућ
ност.
И коначно, трећи део, који је
насловљен Срби у Црној Гори
– између народа и националне
мањине са поднасловом Поли
тичка подлога уставноправних
модуса односа Срба и Црногора
ца у Црној Гори, разматра могу
ће последице раздвајања Србије
и Црне Горе по српско-црногор
ске односе унутар независне
црногорске државе. Осим тога,
третира међудржавне односе
Срба из Србије и Републике
Српске и Црногораца из Црне
Горе и њихов утицај на правнополитички положај Срба из Цр
не Горе. Први модус њиховог
уставног положаја испољава
се као игнорисање српског пи
тања и положаја Срба у Црној
Гори. Други модус се тиче поли
тичке и правне дискриминаци
је српске нације у црногорској
држави. Трећи модус указује на
тежње ка интеграцији и асими
лацији Срба у Црногорце, док
четврти исказује могућност да
се Србима из Црне Горе призна
својство конститутивног наро
да. У петом модусу поставља
се питање аутономног статуса
Срба, а у шестом, својства Срба
као мањинског народа у Црној
Гори. У седмом модусу се Срби
ма придаје правно дефинисан
карактер националне мањине.
Предочено указује на важност
истраживања српско-црногор
ских односа у Црној Гори и
између Србије, Републике Срп
ске и Црне Горе у перспективи
европске будућности.

Поглавља у оквиру трећег
дела:
1. Постсецесиони црногори
зам
2. Разломци идентитета на
Теразијама субјективите
та
3. Српско-црногорски међу
народни и међудржавни
односи
4. Стари народ – нова наци
ја
5. Модуси српско-црногор
ских односа
6. Избор српско-црногорске
будућности
Захваљујући обимној ли
тератури која је коришћена
приликом овог студиозног ис
траживања, аутор је аргумен
товано размотрио политичку и
културну историју српско-црно
горских односа и на веома тран
спарентан начин, уз употребу
бројних узајамно супротставље
них цитата, презентирао ставо
ве и идеје српских и црногор
ских униониста и сепаратиста.
При томе је посебно указао на
изузетну агресивност и безоб
зирност присталица, како исто
ријски прохујалог тако и саврем
ног, црногорског суверенизма и
инденпендентизма.
У закључном делу ове изу
зетне монографије, који носи
наслов Реч после – Србија и
Црна Гора после свега, аутор је
изложио оцене политичке, соци
јалне, економске, безбедносне,
верске и културне ситуације
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настале после организовања ре
ферендума у Црној Гори у мају
2006. године, на коме се незнат
на већина грађана изјаснила за
независну државу.
Саставни делови овог капи
талног рада су: предговор ауто
ра, резиме поглавља на српском
и на енглеском језику, индекс
коришћене литературе, индекс
имена, индекс мање познатих
и изумљених речи, рецензија
академика Влада Стругара, био
графија аутора на српском и ен
глеском језику са списком обја
вљених књига, књига у штампи
и припремљених књига и 796
референци (фуснота).

стр. 265-274.

Миша Стојадиновић
ЉУБИША МИТРОВИЋ:
ГУРУИ САВРЕМЕНИХ
СОЦИОЛОШКИХ
ПАРАДИГМИ

Књига Творци нових парадиг
ми у социологији проф. др Љуби
ше Митровића представља при
каз, за аутора, најзначајнијих
теоретичара савремене социоло
гије. У њој су поменута бројна
значајна имена савремене соци
олошке мисли.
На самом почетку аутор исти
че да овим његовим пописом ни
је завршена листа знаменитих
социолога. Он очекује да ће, за
разлику од неопозитивистичког
таласа и његових апологета, до
ћи до нових иновација и синте
за у друштвеним наукама. Као
главни изазов и обавеза нових
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генерација научника, али и као
претпоставка даљег развоја и
напретка науке, јавља се потре
ба за отварањем друштвених
наука према природним и ху
манистичким, а посебно према
савременој филозофији на путу
изградње нових синтеза (8).
Овде ће бити дат кратак при
каз најзначајнијих ставова, оце
на и закључака о теоријама и
теоретичарима о којима је Ми
тровић писао у свом раду.
Ален Турен представља јед
ну од водећих социолошких
фигура међу протагонистима
динамичке социологије у раз
воју послератне савремене со
циологије у Европи и свету.
Љубиша Митровић истиче да
се у стваралаштву А. Турена мо
гу уочити четири фазе. У првој
фази Турен се бави питањима
индустријске и акцијске социо
логије, у другој фази проблеми
ма социологије развоја, у трећој
фази разматра питања социоло
гије друштвених покрета, и у по
следњој, четвртој фази, окреће
се постмодерном персонализму
– новој културној парадигми.
Митровић истиче да се Турен,
насупрот вредносно неутралној
и функционалистичкој социо
логији, залагао за ангажовану
социологију која је у функцији
рационалног разумевања дру
штвених сукоба. Он је дефини
сао социологију као ‘’критичку
лектиру друштвене праксе, чији
је задатак да друштва доведе до
спознаје о њиховој акцији’’ (19).
Међутим, поред неоспорног зна

чаја Туренове мисли, аутор ипак
указује и на то да је његов зах
тев за отписивањем улоге нових
друштвених покрета као актера
савремености неоправдан и да
на ово питање научна критика
тек треба да пружи одговор.
Конфликтна теорија јавља
се 50-тих и 60-тих година 20. ве
ка, као алтернатива структурал
ном функционализму и реакци
ја на позитивистичку традицију
у социологији. Митровић указу
је да су најзначајнији протаго
нисти конфликтне теорије Ралф
Дарендорф, Луис Козер и Ран
дал Колинс. Ралф Дарендорф
је утемељивач конфликтне тео
рије. Овај теоретичар сматра да
свако друштво има два лица: кон
фликт и консензус. Због тога би
социолошка теорија требала да
буде подељена на два дела: тео
рију конфликата и теорију кон
сензуса. Према њему друштво
је структуисано од великог
броја јединица – владавинских
удружења. Појединац може у
једној групи имати власт, а у
другој бити подчињен. Они на
власти теже да одрже status quo,
док подређени теже промена
ма. Главни задатак социолошке
анализе је да открије структу
рално порекло конфликата као
и да идентификује везе између
манифестних и латентних ин
тереса група. Дарендорф дели
конфликте на следећи начин:
сукоб једнаког против једнаког,
надређени против подређеног,
целина против дела. Митровић
указује како је Дарендорф на
стојао да изгради синтезу раз
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личитих теорија (посебно мар
скизма и структурализма), али
и да његова теорија има више
заједничких елемената са стру
туралним
функционализмом
него са марксизмом (28). Луис
Козер друштвени сукоб одређу
је као борбу за остваривањем
вредности и претензије на поло
жаје, борбу за власт и оскудна
добра, где стране у сукобу не
само да теже задобијању жеље
них вредности, већ и да неут ра
лишу, оштете или униште своје
противнике. Он сматра да ће се
конфликт испољити само онда
када подређени престану да до
живљавају постојећи поредак
као легитиман, али и да је по
ред овога потребна емоционал
на пробуђеност људи. Такође,
он указује на то како друштве
ни сукоб може бити и функцио
налан када доводи до повећања
кохезије групе. Митровић ука
зује на то како Козерова анали
за представља синтезу Зимла,
Маркса и Вебера. Међутим,
према Митровићу, иако Козеро
ва теорија представља значајну
допуну Дарендорфовом моде
лу, њена главна ограниченост
лежи у функционализму који
он развија у супротстављању
дијалектичкој теорији друштве
них сукоба, због чега се њего
ва теорија може одредити као
конфликтни функционализам
(33). Рандал Колинс је покушао
да развије једну синтетичку те
орију конфликата која би инте
грисала анализу микро и макро
друштвених појава. Основна је
диница микро нивоа анализе је
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сусрет између две особе. У ин
теракцији појединци улажу свој
културни капитал и емоционал
ну енергију и они у основи увек
теже задовољавању својих инте
реса, тако да се јављају бројне
ситуације у којима су интереси
антагонистички, због чега на
стају конфликти међу људима и
друштвеним групама око распо
деле моћи и око статуса у дру
штву. Аутор истиче да Колинс,
иако покушава да развије једну
свеобухватну конфликтну теори
ју, ипак, у својој синтези врши
померање конфликтне теорије у
правцу холистичке перспективе
(35).
Теорија
комуникативног
деловања Јиргена Хабермаса
спада у ред модерних постмарк
систичких теорија. Хабермас
елаборира основне појмове
као што су: друштвено делова
ње, интереси, свет живота,
друштвени систем, регулација
као комуникација... Митровић
указује на то како интелектуал
на развојна линија Хабермаса
води од Маркса, преко неомарк
сизма, ка постмарксизму и иско
раку из њега, ка конвергенцији
и интеграцији теорије друштве
ног деловања, теорије система
и теорије симболичког интера
цион
 ализма, док за његову тео
рију комуникативног деловања
каже да представља критичку
синтезу водећих социолошких
теор ија, а пре свега Парсонсо
ве, Веберове и Марксове. Оце
њујући научни допринос Хабер
масове теорије аутор показује
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како је он исувише поједноста
вио друштвени живот модерног
друштва редукујући га на чисте
лабараторијске услове.
Имануел Волерстин, утеме
љивач теорије светског систе
ма, се у свом раду руководи наче
лом тоталитета. Према њему
главна јединица анализе треба
да буде светски систем (у исто
рији смо до данас имали две вр
сте система: светска империја и
модерна капиталистичка свет
ска економија). Он изводи поде
лу земаља на: светски центар
(он доминира светском економи
јом и експлоатише остатак све
та), периферију (она обезбеђује
сировине и јевтину радну снагу
центру који је експлоатише) и
полупериферију (она је негде
између светског центра и пери
ферије). Волерстин је анализи
рајући динамику капитализма
као светског система, посебно
од 1945. године па до данас, ука
зао на следеће фазе: период Кон
дратијевљева 1945-1973. година
(успон светске економије); пери
од Кондратијевљева 1973-2000.
година (пад профита); и пери
од 2000-2050. година (криза и
транзиција у нови историјски
систем). Он указује да је капи
тализам у 20. веку са доминаци
јом САД ушао у кризу и да ће
око 2050. године прећи у један
нови историјски систем. Митро
вић, оцењујући вредност Волер
стинове теорије, каже да је он
не само проширио предметно
поље савремене социологије и

дао подстицај глобализацији
социологије, већ је утро пут
могућем конституисању мон
дологије/глобологије као нове
трансдисциплинарне науке, ма
да његова теорија има и неких
својих ограничења, како њени
критичари истичу, она се удаљу
је од Марксовог дијалектичког
концепта начина производње,
потцењује дејство унутрашњих
фактора и прогресивну улогу ка
питализма, и даје примаран зна
чај спољним факторима (56).
Пјер Бурдије се залагао за
обнову критичке социологије,
која је по њему немогућа без
јединства теорије и праксе. Со
циологија се, према њему, мо
ра обликовати као емпиријска
теорија. Он критикује неолибе
ралну идеологију и стратегију
друштвеног развоја и сматра
да је неолиберализам конзерва
тивна револуција и историјска
рестаурација која ће разорити
солидарност међу људима. Он
указује на повезаност неолибе
ралне филозофије са интереси
ма крупног капитала и да њена
снага почива на својеврсном
друштвеном
неодарвинизму.
Бурдије, такође, критикује мит
о мондијализацији и новој Евро
пи и на глобализацију гледа као
на један асиметричан процес ко
ји даље умножава разлике и не
једнакости у савременом свету
и под чијим се окриљем јављају
нови облици зависности и екс
плоатације. Митровић оцењују
ћи дело Бурдијеа каже да је он
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својим богатим делом и часним
интелектуалним ангажманом
оставио пример каква треба да
буде улога интелектуалца у об
нови хуманистичке науке и ње
не еманципаторске функције у
савремености (77).
Постмодерна социолошка
теорија представља један нови
начин мишљења о посмодерни
зму. Постмодернисти одбацују
традиционалне и савремене со
циолошке теорије. Стивен Сајд
ман истиче основне карактери
стике постмодерне теорије, а
то су: постмодерна теорија није
кохерентна и затворена; она је
културализована; она не пориче
свој метафорички, реторички и
поетски карактер у коме не по
стоји један ауторитативан глас;
она нема претензију да предста
вља стварност; нема доминант
не парадигме; постмодерна со
циологија нуди многогласност
локалних теоријских дискурса;
и поливалентност и амбивалент
ност у сазнајном погледу као и
неговање методичке скепсе и са
модистанцирања према предста
вама и уверењима која постоје о
истини, знању, моћи, историји
или личности (80). Најзначајни
ји представници ове теорије су
Фредерик Џејмсон (сматра да су
основне карактеристике постмо
дерног друштва: симулакрум,
недостатак емоција, губљење
историчности и темпорално
сти, и постојање нових техно
логија и доминација репродук
тивних технологија тј. дејство
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електронских медија) и Жан
Бодријар (одређује посмодерни
свет као доба симулације, због
чега је све теже одредити шта
је стварно, а шта је симулирано
као стварно).
Мануел Кастелс, у својој нај
значајнијој студији Информаци
оно доба, дефинише своју пара
дигму информационог развоја и
умреженог светског друштва.
По њему се информациона епо
ха, која произилази из нових
технологија и информационе ре
волуције, битно разликује од ин
дустријског капитализма и отва
ра пут ка конституисању новог,
умреженог друштва информа
ционог капитализма. Кастелс
говори о томе како је нови свет
настао 70-тих година 20. века из
три независна процеса: инфор
мацијске револуције, економске
кризе капитализма и етатизма и
њиховог реструктуирања, и про
цвата културних друштвених
покрета. Из интеракције тих
процеса настаје нова доминант
на друштвена структура, умре
жено друштво, чија је основна
јединица економске и социјалне
организације друштва мрежа,
а не појединац, породица или
предузеће. Аутор, оцењујући
вредност Кастелсове парадигме
за коју каже да има неоспоран
значај у савременим друштве
ним наукама, каже: ‘’Чини нам
се да се Мануел Кастелс плету
ћи своју причу о умреженом
друштву сам уплео у њу’’’(88).
Митровић указује на Кастелсов

Осврти и прикази

опортунистички однос према
глобалном настајућем капита
лизму и на његову проспекци
ју да ће једино САД постати
глобални чувар мира у свету
и поставља питање: ‘’Не чини
ли ту Кастелс уступак не само
ратној привреди Америке, њене
хегемоније и мондијализованог
капитала, него и не долази ли у
сукоб са својим идеалима о мо
гућем слободном и праведном
друштву и будућности развоја
човечанства?’’ (88).
Урлих Бек је у савремену со
циологију увео појам друштво
ризика. Његово најзначајније де
ло је Ризично друштво. Митро
вић истиче да Бекова теорија
има и парадигматски карактер
јер уводи у науку и појам друге
модерне и даје јасну концептуал
ну дистинкцију између појмова
глобализације, глобалитета и
глобализма. Бек прави разлику
између класичне модерне (која
је везана за индустријализам) и
друге модерне (која је везана за
информационизам и глобализа
цију). Он сматра да савремено
друштво покушава да изађе из
оквира модерне и да се налази
на раскршћу. По њему ризици
су стари колико и сам друштве
ни развој, али су раније били ма
ње-више предвидиви, док су у
савременом постиндустријском
друштву постали његова уну
трашња природа. Они су тешко
предвидиви, деперсонализова
ни и нису везани само за произ
водну сферу већ за цео систем.

Бек истиче да се у савременом
друштву јавља и глобалност ри
зика (која не значи и једнакост
ризика, већ је расподела ризи
ка неравномерна имајући у ви
ду Север – Југ, земље светског
центра, полупериферије и пери
ферије) и светско друштво ри
зика. Оцењујући Беково ствара
лаштво Митровић каже да је он
један од најутицајнијих немач
ких социолога који је својим
делом дао допринос утемељива
њу социологије глобализације и
одрживог развоја у савременој
социологији.
Љубиша Митровић у свом
раду, такође, указује и на полет
и успон савремене руске соци
ологије. Он прави један кратак
преглед најзначајнијих социоло
га у различитим социолошким
областима са посебним освр
том на Вјачеслава Кузњецова,
за кога каже да се у његовим
радовима налази најцеловитије
формилисана парадигма геокул
туре у савременој науци, као те
оријско-методолошка основа за
истраживање развоја, проблема
безбедности и културе мира у
свету. Кузњецов је посебан до
принос дао у областима социо
логије културе безбедности и
социологије културе мира. Он
геокултуру дефинише као сми
сао, облик и сферу деловања
човека, народа света и држава у
културним димензијама које су
основане на дијалогу пуном по
штовања принципа културе ми
ра и безбедности, стратешког
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компромиса у вези са формули
сањем, прецизирањем и оства
ривањем личних, националних
и цивилизацијских циљева,
идеала, вредности и интереса,
чувања, развијања и заштите
норми и традиција људи, поро
дица, нација и друштава, њихо
вих социјалних институција и
мрежа безбедности од изазова
ризика, опасности претњи коју
угрожавају животом (104). Ми
тровић сматра да ће рад Кузње
цова бити изазов и инспирација
за научно стваралаштво новим,
млађим истраживачима у савре
меној науци, не само у Русији
већ и у свету.
Жорж Рицер, познати аме
рички социолог, тврди да је со
циологија полипарадигматска
наука и излаже свој пледоаје
за формирање интегрисане
парадигме у савременој соци
ологији, која би представљала
синтезу микро и макро-теориј
ског приступа, објективног и су
бјективног континуума, теорија
система и социјалног деловања.
Он у својој студији Мегдоналди
зација друштва критикује гло
бализацију као феномен амери
канизације узимајући за пример
Мек Доналдс ресторане.
Овај рад проф. др Љубише
Митровића представља једну
синтезу савременог социоло
шког стваралаштва, и управо
у томе се огледа његов научни
допринос. Аутор на један кри
тички начин разматра, за њега,
најзначајније творце нових па
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радигми у социологији, дајући
један кратак преглед њиховог
стваралаштва и оцењујући њи
хов научни значај. Живимо у
доба дисциплинарног хаоса и
експлозије плурализма научних
парадигми, у том смислу овај
попис гуруа савремених социо
лошких парадигми Љ. Митрови
ћа још више добија на значају.

