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УВОДНИК

У вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе ну жно је нео д ло жно пре-
и спи ти ва ње уло ге ко ју има ју ин сти ту ци је гло бал не по ли ти ке у све-
ту. Овим бро јем Срп ске по ли тич ке ми сли уред ни штво ча со пи са је 
из бо ром ауто ра и тек сто ва же ле ло да по ну ди од го во ре и пред ло жи 
ре ше ња за нај но ви је иза зо ве пред ко јим се на шла свет ска по ли ти ка.

Те мат овог бро ја „Иза зо ви гло бал не по ли ти ке“ тре ба да нам 
по мог не да по но во раз ми сли мо о уло зи ин сти ту ци ја гло бал не по ли-
ти ке, и то на не ко ли ко пла но ва. Је дан се ти че еко ном ске сфе ре, што 
је од по себ ног зна ча ја и за на шу зе мљу и  пред сто је ћу нео п ход ност 
бу џет ског ре ба лан са ко ји у ве ли кој ме ри за ви си од од лу ке јед не од  
ин сти ту ци ја гло бал не по ли ти ке - Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. 
Ова за ви сност до ма ће по ли ти ке од ин сти ту ци ја гло бал ног по рет ка 
на ме ће мно га дру га пи та ња и иза зи ва оправ да ну бо ја зан од не по-
треб ног и не ра ци о нал ног упа да ња у „ду жнич ко роп ство“ као ре зул-
тат по мањ ка ња озбиљ не еко ном ске стра те ги је у зе мљи. Дру ги ни-
во се ти че без бе до но сне по ли ти ке и про ме не пер цеп ци је стра те ги је  
„бор бе про тив те ро ри зма“  у тре нут ку ка да се свет на шао у ве ли кој 
кри зи и ка да је је дан од нај ја чих гло бал них ак те ра до био но вог ли де-
ра. Чи ни се да се пи та ње те ро ри зма по вла чи у дру ги план, а да ли то 
ства ра мо гућ но сти за ње го во аде кват ни је ре ша ва ње ствар је ко ја се 
уна пред не мо же утвр ди ти.

Иза зо ви гло бал ној по ли ти ци су ве ли ки, а да ли ће свет кре ну ти 
у еко ном ском сме ру ка ве ћем про тек ци о ни зму или ће спас по тра жи-
ти у сег мен ту још ве ће ли бе ра ли за ци је еко ном ских си сте ма оста је 
да се ви ди. Ин те ре сант но је да су у овом сми слу не ки тра ди ци о нал ни 
про тив ни ци еко ном ске ли бе ра ли за ци је, као што је на при мер На род-
на Ре пу бли ка Ки на, као и на ра ста ју ћа еко ном ска си ла Ин ди ја, за сту-
па ју иде ју одр жа ва ња тр жи шног кон цеп та док не ки тра ди ци о нал ни 
за ступ ни ци la is sez-fa i re мо де ла (на ро чи то Сје ди ње не Др жа ве) са да 
за сту па ју стра те ги ју за шти те на ци о нал не еко но ми је и ве ћи ути цај 
др жа ве у ре гу ли са њу фи нан сиј ских и еко ном ских то ко ва дру штва.  

По но во „ме ша ње ка ра та“ на ни воу гло бал не по ли ти ке пред-
ста вља не ми но ван иза зов и за до ма ћу др жав ну по ли ти ку. Ну жна су 
но ва при ла го ђа ва ња у ин сти ту ци о нал ној и еко ном ској рав ни у на шој 



зе мљи, а основ ни за да так овог бро ја Срп ске по ли тич ке ми сли је сте 
да  „до но си о ци ма од лу ка“ и „глав ним ак те ри ма“ у до ма ћој по ли ти-
ци по мог не, у ме ри у ко јој то је дан на уч ни ча со пис мо же да учи ни, у 
осми шља ва њу ва ља ног од го во ра на пред сто је ће иза зо ве.
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ДраганР.Симић
Факултетполитичкихнаука,уБеограду

УЗБУРКАНОСТУГЛОБАЛНОЈ
ПОЛИТИЦИ

(Одмеђудржавног
пореткадоглобалногдруштва)

МЕЂУДРЖАВНИ/СВЕТСКИСИСТЕМИЛИ
МЕЂУНАРОДНИ/СВЕТСКИПОРЕДАК

Ка да су у пи та њу на у ка о по ли ти ци и са вре ме на по ли ти-
ко ло шка пу бли ци сти ка, тзв. си стем ски при ступ је углав ном 
за ме нио пре ђа шња из у ча ва ња по рет ка; и не са мо то, не го је 
по јам по ре дак јед но вре ме ско ро не стао из упо тре бе. Са зве-
жђу пој мо ва дру штве них на у ка, по ли тич ког и сва ко днев ног 
го во ра, по ре дак се по но во при кљу чио ко ри шће њем у син-
таг ми „но ви свет ски по ре дак”, кра јем осам де се тих и по чет ком 
де ве де се тих го ди на. У ве ли кој ме ри због то га што пој мо ви по-
ли тич ки, ме ђу на род ни и свет ски си стем, ко ји су у ства ри „са-
мо је зи ком ки бер нет ске ана ли зе оса вре ме ње ни је зич ки об ли ци 
из вор ног пој ма по ре дак”,1) не ма ју по треб ну зна чењ ску ши ри ну 
и са др жин ску ду би ну. Ипак, пре о вла ђу ју ћа упо тре ба пој ма си-
стем на ла же озбиљ ном ис тра жи ва чу да се ма кар украт ко по за-
ба ви при ме ном си стем ске те о ри је у из у ча ва њу ме ђу на род них 
од но са. Те шко да би се, на и ме, мо гао во ди ти про ду бљен раз-
го вор о по рет ку у да на шњем све ту, без укљу чи ва ња у та кав 
на пор до при но са си стем ске те о ри је. По ре дак пре све га под ра зу-
ме ва „по ло жај де ло ва у не кој це ли ни”2), ап со лут но или ре ла тив но 
је дин ство отво ре но или за тво ре но пре ма спољ ној сре ди ни. С дру ге 

1) Сли чан став за у зи ма и проф. Љу бо мир Та дић у: Наука о политици, БИГЗ, Бе о град, 
1996, стр. 219.  

2) Иби дем, стр. 206. 
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стра не, прем да се ско ро ис кљу чи ва упо тре ба пој ма си стем и при-
ме на си стем ске те о ри је, пр во у при род ним а по том и у дру штве ним 
на у ка ма, вре мен ски по ду да ра са раз ма хом би хеј ви о ри зма, струк ту-
ра ли зма, функ ци о на ли зма и ки бер не ти ке, сам по јам си стем је, по 
вре ме ну на стан ка, мно го ста ри ји. Уз taksis и kosmos, у зна че њу 
по ре дак на срп ском је зи ку, ста ри Гр ци су ко ри сти ли и по јам syste-
ma ко јим су озна ча ва ли це ли ну са ста вље ну од ме ђу соб но по ве за-
них и за ви сних де ло ва. Ан тич ки фи ло зо фи нај че шће раз ли ку ју си-
стем у два ње го ва основ на зна че ња: а) као објек тив ни ред све та и 
б) као су бјек тив ни по ре дак. Пр во зна че ње се мо же сре сти још код 
Пар ме ни да, Пи та го ре и, у на ро чи то раз ви је ном об ли ку, у уче њи ма 
сто и ка. За сто и ке је си стем „свет ски по ре дак”, ред свих ства ри на 
осно ва ма је дин стве ног уна пред за да тог на че ла, за ко на или ло го са. 
Тре ба још ка за ти да се ор га но ло шко по ре кло ове те о ри је у ње ном 
пу ни јем зна че њу за че ло у Пла то но вој фи ло зо фи ји; реч је, на и ме, о 
ње го вом ста ву да је сва ко дру штво ор ган или те ло ко јем ва ља да се 
са мо о дре ди пре ма око ли ни.

Дру го зна че ње си сте ма од но си се на су бјек тив но за ми шље-
ни по ре дак, тј., по ре дак „ви ђен” на шом спо зна јом. Си сте му се 
при сту па на ова кав на чин по чев од Де кар та, за тим Хју ма, Кан та и, 
по себ но, код Хе ге ла. При ме ра ра ди, Хјум ве ли да се „си стем ве зу-
је пре све га уз осо би не спо зна је, чи ја је ве за са спољ ним по рет ком 
ства ри у су шти ни хи по те тич ка.”3) Кант, да ље, од ре ђу је си стем као 
„је дин ство ра зно ли ких са зна ња под јед ном иде јом”, чи ме је, по на-
шем ми шље њу, про ши рио зна чењ ско про сти ра ње си сте ма ду бо ко 
у по ље по рет ка. Нај по сле, Кант је лу цид но од ре дио си стем као 
„по јам ума о об ли ку јед не це ли не”.4)

По ла зе ћи од прет по став ке да је сва ки си стем жи ви си стем 
(li ving system), ова те о ри ја „на сто ји” да, по чев ши од би о ло шке ће-
ли је до су пра на ци о нал ног си сте ма свет ске по ли ти ке, „ко ло ни зу је” 
све дру штве не по ја ве и чи тав про стор дру штве них на у ка. Уоста-
лом, њен ро до на чел ник Lud wig von Ber ta lanffy, био је по обра зо-
ва њу би о лог; по ла зна те за при ста ли ца тзв. си стем ског при сту па је 
да по сто ји је дин ство све та и да, у том сми слу, си стем ска те о ри ја 
тре ба да по слу жи као оквир за об но ву је дин ства свих на у ка.5) Бер-
та лан фи ви ди ши ро ко по ље при ме не ове те о ри је од ре ђу ју ћи си стем 
као скуп чи ни ла ца ко ји се на ла зи у ме ђу деј ству. Ова де фи ни ци ја 

3) Пи рец, Јак шић, Светскикапиталистичкисистем, Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 497. 

4) Kant, Ima nuel,  KritikderreinenVernunt, Ham burg, 1956, str. 748. 

5) О то ме пи шу Ана тол Ра по порт а по себ но Бер та лан фи у: GeneralSystemTheory:ANew
ApproachtoUnityofScience, 1951; GeneralSystemTheory:Foundations,Development,Ap-
plications, 1968; UnityandDiversityofSystems, 1969
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ско ро да не ма „оба ла”: ако се под врг не стро жи јој ана ли зи, ла ко се 
до во ди у пи та ње ње на на уч ност. Прав да ју ћи че сту упо тре бу раз-
ло зи ма на вод не ве ће на уч не објек тив но сти, за го вор ни ци те о ри је 
си сте ма за бо ра вља ју да је она дав но пре ста ла да бу де са мо то 
што јојиме ка же. Љу бо мир Та дић при ме ћу је да се ам би ци је ове 
те о ри је у дру штве ним на у ка ма ни су за др жа ле са мо у ана ли-
тич кој рав ни; systemtheoryје по че ла да се ја вља и као не ка ква 
„све о бу хват на иде о ло ги ја мо дер но сти”, узи ма ју ћи по вре ме но 
уло гу сво је вр сне „контра-филозофије”.6)Ја сно ће ра ди, тре ба 
по у зда но раз ли ко ва ти ка да је си стем ска те о ри ја, а) од ре ђен, 
по се бан на чин раз ми шља ња; б) ме тод или тех ни ка ана ли зе и 
в) при ступ у упра вља њу си сте ми ма. Још тач ни је: да ли су у 
пи та њу си стем, си стем ска те о ри ја или си стем ска ана ли за,7) тј., 
кон крет ни или ана ли тич ки си сте ми?

Си стем ска те о ри ја са гла сно ду ху вре ме на на уч ног по зи-
ти ви зма, а у на сто ја њу да се по стиг не што је ве ћа мо гу ћа ег-
закт ност у ме то ду и ис ка зу, пре у зи ма и не ке ка те го ри је ма те ма-
ти ке и ки бер не ти ке (input,output,feedback,overload,...); дру гим 
ре чи ма, ор га ни ци сти ку је про же ла ме ха ни ци сти ком. Си стем се 
са ме ра ва ло гич ки и функ ци о на ли стич ки, док је струк ту ра за-
да та; си стем, да ље, „те жи” одр жа ва њу обра за ца, при ла го ђа-
ва њу, по сти за њу ци ље ва, ин те гра ци ји, чак се и са мо пре о бра жа-
ва.8) Оста је, на рав но, пи та ње до ме та и огра ни че ња ове те о ри је: 
при то ме је, по на шем ми шље њу, основ на не до у ми ца мо же ли 
се ствар ност у пот пу но сти укла па ти у схе ме и ло гич ке обра-
сце? Ис тра жи ва њем „си стем ског при сту па” ме ђу на род ним 
од но си ма осве тља ва се упра во јед на од нај ва жни јих ди мен зи ја 
укуп ног по рет ка у ње го вом кла сич ном од ре ђе њу. Као што че-
сто би ва у ова квим рас пра ва ма, и ов де ни је реч са мо о пу ким 
тер ми но ло шким раз ли ка ма. Ра ди се о пи та њу ко јим се на ро чи-
то за ни мао Хе дли Бул: има ли у ме ђу на род ном си сте му, ко ји 
се, до да је мо ми, са мо ра зу ме ва као функ ци о на лан, ви со ко ин-
те гри сан и је дин ствен, по рет ка у ње го вом кла сич ном зна че њу? 
Ко, да ље, од ре ђу је при ро ду и гра ни це ствар них од но са уну тар 
„сте рил ног” свет ског си сте ма? Нај по сле, ка ква је вред ност у 
по гле ду мо гућ но сти пред ви ђа ња, као и упо тре бљи вост си стем-
ске те о ри је у тзв. те о ри ја ма ига ра и ге о по ли ти ци? Не спо ре ћи 
у на че лу Ра по пор то ву опа ску ка ко „си стем ски при ступ омо-
гу ћа ва ва ља но из у ча ва ње функ ци о на ли стич ког од но са из ме-
6) Та дић, Љу бо мир,  Наукаополитици, стр. 212, 213. 

7) Dog herty, Ja mes E., Ro bert L. Pfalt zgarff, ContendingTheoriesofInternationalRelations, 
Har per & Row Pu blis hers, New York, 1981, Se cond Edi tion, pp. 134-180. 

8) De utsch, Karl W.,  TheNervesofGovernment, The Free Press, New York, 1964, pp. 250-254. 
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ђу де ло ва и це ли не без жр тво ва ња на уч не стро го сти”9), на у ка 
са ма, ипак, не мо же да пру жи це ло ви то об ја шње ње по рет ка. 
По ре дак се, на и ме, не мо же са мо ми сли ти и ,,сци јен ти стич ки” 
до ми сли ти. Чак су и мно га од ре ђе ња си сте ма ви ше уоп ште на, 
пре фи ло зоф ска не го што су стро га, на уч на...10) Упр кос то ме, за-
ми сао си сте ма се код ве ли ког бро ја ис тра жи ва ча по ја ви ла као по-
ла зни, основ ни и ор га ни зу ју ћи кон цепт на уч ног про ми шља ња 
ме ђу на род них од но са. Ра ди се о за ми сли ма ме ђу на род ног и свет-
ског си сте ма.

Ке нет Бол динг (KenethBoulding) пра ви за ни мљи во раз ли ко-
ва ње си сте ма по кри те ри ју му сло же но сти на: ме ха нич ке, хо ме о-
ста тич ке, би о ло шке, си сте ме ко ји од го ва ра ју ви шим жи во ти ња ма и 
људ ске.11) Пар сонс, нпр., ве зу је ак ци ју и дру штве ни си стем (action
system) на та кав на чин да се све из ме ђу су бјек та и објек та до га ђа 
уну тар си сте ма. По је ди нац је исто вре ме но члан не ко ли ко та квих 
„си сте ма ак ци је”, од по ро ди це, пре ко на ци о нал не др жа ве, све до 
ме ђу на род ног си сте ма. Пар сон сов си стем је са ста вљен од три под-
си сте ма: а) си стем лич но сти; б) дру штве ни си стем и в) кул тур ни 
си стем; сви под си сте ми ути чу јед ни на дру ге и на „си стем ак ци је” 
у це ли ни. Он је по и сто ве ћи вао мо де ле ме ђу деј ства у „си сте ми ма 
ак ци је” на уну тра шњем ни воу са они ма у ме ђу на род ном си сте му. 
Одр жа ње рав но те же упра вља њем при род них на пе то сти је основ-
ни за да так мо де ла ме ђу деј ства у обе по ме ну те вр сте си сте ма.12) Овај 
со ци о лог је ис прав но уочио да та да шњи би по лар ни ме ђу на род ни 
си стем не омо гу ћа ва ус по ста вља ње за јед нич ких вред но сти што би 
ме ђу на род но дру штво по ди гло на ни во ,,за јед ни це”.13) Од ре ђи ва-
ње и усва ја ње за јед нич ких вред но сти, ко је, на рав но, пре ла зе гра-
ни це на ци о нал них др жа ва и вој но-по ли тич ких са ве за, до ве ло би, 
по ње му, до ус по ста вља ња ме ђу на род ног по рет ка. Не та ко из ри чи-
то као Бул, Пар сонс ипак пра ви раз ли ку из ме ђу си сте ма и по рет-
ка; си стем је и код ње га, на и ме, зна чењ ски ужи по јам од по рет ка.
9) Do ug herty, Ja mes,  Ro bert L. Pfaltzgraff, ContendingTheoriesofInternationalRelations, op. 

cit. p. 138. 

10) При ме ра ра ди Хобс да је јед но та кво од ре ђе ње си сте ма: ”Под си сте мом ја раз у мем би ло 
ко ји број љу ди оку пљен по во дом не ког ин те ре са или по сла био он до зво љен или не до-
зво љен”, Tho mas Hob bes, Leviathan, Ox ford, 1946, p. 146. 

11) Bo ul ding, Ke neth E., The Image:Knowledge inLife andSociety, Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, 1956, p. 8.

12) Par sons, Tal cott,  SocilogicalTheoryandandModernSociety, The Free Press, New York, 
1961, pp. 120, 121.

13) Par sons, Tal cott,  SociologicalTheoryandModernSociety, The Free Press, New York, 1961, 
pp. 467-468. 
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Карл Дојч(KarlDeutsch)је ис тра жи вао си сте ме уоп ште, та ко 
да ње го ва по де ла си сте ма пре ма њи хо вој спо соб но сти да де ло твор-
но од го во ре на спољ не и уну тра шње иза зо ве мо же да бу де од ко-
ри сти и у из у ча ва њу ме ђу на род них од но са. По ње му, јед на ко као 
уну тра шњи по ли тич ки си сте ми, та ко и ме ђу на род ни по ли тич ки 
си стем и ње го ви под си сте ми мо гу да де лу ју и де лу ју као по себ но 
те ло (Платон) у од но су на ствар но или за ми шље но окру же ње. Дојч 
на осно ву то га ис ти че че ти ри мо гу ћа по ли тич ка си сте ма: а) са мо-
у ни шта ва ју ћи си стем ко ји се рас па да у ре ла тив но по вољ ним окол-
но сти ма; б) си стем ко ји је не спо со бан да пре жи ви под те шко ћа ма 
ко је до ла зе из окру же ња; в) си стем ко ји је спо со бан да пре жи ви у 
огра ни че ним спољ ним усло ви ма и г) са мо у ве ћа ва ју ћи си стем ко ји 
је спо со бан да по ве ћа из ве сност пре жи вља ва ња у ра сту ћој ра зно вр-
сно сти спољ них чи ни ла ца.14)

Не за до вољ ни ра ни јим ре зул та ти ма из у ча ва ња ме ђу на род них 
од но са, по је ди ни ис тра жи ва чи су у вре ме ну рас цва та на уч ног по-
зи ти ви зма, би хеј ви о ри зма и на ср тљи ве ну ме ро ло ги је оли че не 
у ки бер не ти ци, у при ме ни си стем ске те о ри је ви де ли на чин да 
се пре ва зи ђу по ме ну ти не до ста ци „кла сич ног” при сту па. Они 
ко ји су се ба ви ли ме ђу на род ним од но си ма до та да су по грд-
но на зи ва ни „тор ба ри ма днев них до га ђа ја ко ји са мо ску пља-
ју чи ње ни це из обла сти спољ них по сло ва за ра чун све моћ не 
би ро кра ти је”, при ме тио је Ви ли јам Фокс.15) Све до по ја ве ан то-
ло гиј ске сту ди је Мор то на Ка пла на, „Си стем и про цес у ме ђу-
на род ној по ли ти ци”, би ло је те шко го во ри ти о на уч ној за сно-
ва но сти ис тра жи ва ња ме ђу на род них од но са. Из ме ђу оста лог 
и због то га је нео п ход но раз мо три ти ,,при ро ду ме ђу на род ног 
си сте ма”16) код јед ног бро ја ауто ра, не за ви сно од то га ко јој шко-
ли ми шље ња при па да ју. 

Сам ме ђу на род ни по ре дак, „ви ђен” као ме ђу на род ни си-
стем ко јим се већ per definionem по јед но ста вљу је и уоп шта ва 
мно го стра ност и ви ше знач ност ме ђу др жав ног и ме ђу на род ног 
жи во та, нај ши ре је од ре дио Џо шуа Голд штајн (Joshua Gold-
stein). Овај про фе сор Аме рич ког уни вер зи те та у Ва шинг то ну, 
за пра во, ну ди амал гам три ра ни ја од ре ђе ња ме ђу на род ног си-
сте ма: Ева на Лу ар да, Мар ти на Вај та и Мор то на Ка пла на. По 

14) De utsch, Karl W., TheNervesofGovernment, op. cit. pp. 248, 249.

15) Fox, Wil li am T. R., Foreword,SystemandProcessinInternationalPolitics by Mor ton Ka-
plan, New York, 1975.

16) Lu ard, Evan, ConflictandPeaceintheModernInternationalSystem:AStudyofthePrinci-
plesofOrder, Mac mil lan, 1988; Mar tin Wight, SystemsofStates, Le i ce ster Uni ver sity Press, 
1977; Mor ton Ka plan,SystemandProcessinInternationalPolitics, Wi ley, New York, 1957.
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ми шље њу ове тро ји це, „др жа ве су у ме ђу деј ству уну тар јед ног 
ску па до бро од ре ђе них и на ду го уста но вље них пра ви ла игре 
ко ји упра вља ју оним што се сма тра др жа вом и ти ме ка ко др жа-
ве по сту па ју јед на с дру гом. За јед но ова пра ви ла об ли ку ју ме-
ђу на род ни си стем ка кав по зна је мо.”17)Као што се мо же за кљу-
чи ти из прет ход но ре че ног, за го вор ни ке те о ри је ме ђу на род ног 
си сте ма не за ни ма ко и ка ко уста но вља ва по ме ну та „пра ви ла 
игре”; вред но сти и са др жа ји све сти пот пу но су из ван њи хо ве 
па жње. Код њих се, да кле, ра ди о „би ло ко јем ску пу не за ви сних 
по ли тич ких је ди ни ца... ко је де лу ју јед не на дру ге (ме ђу де лу ју) 
са зна чај ном уче ста ло шћу и у скла ду с од ре ђе ним пра ви ли ма.”18) 
Раз ло ге уво ђе ња си сте ма и си стем ске те о ри је у из у ча ва ње ме-
ђу на род них од но са нај у бе дљи ви је је обра зло жио упра во Мор-
тон Ка план ис ти чу ћи по тре бу да се си сте мат ским уоп шта ва њем 
чи ње ни ца ме ђу на род ног по на ша ња до ђе до „јед ног не про ти-
вреч ног ску па ван вре мен ских прет по став ки.”19) Био је у пра ву 
твр де ћи да јед на ис тра жи вач ка ди сци пли на по ста је на у ка тек 
уста но вља ва њем вла сти тих за ко на и са мо свој не те о ри је. „По-
пут астро но ми је где за ко ни ко ји упра вља ју од но си ма из ме ђу 
не бе ских те ла тре ба дабудупримењиви(кур зив Д.С.) не за ви сно 
од име на не бе ских те ла (зве зда), та ко те о ри ја ме ђу на род ног си-
сте ма тре ба да над ра ста кон крет ност оно га што ствар но је сте. 
Да се ова ко по ста вље на те о ри ја не би рас пли ну ла и не ста ла у 
пот пу ној ап страк ци ји тре ба, ипак, узе ти у об зир раз ли ке у ве ли-
чи ни и те жи ни тих зве зда, као и њи хо во ме ђу соб но ра сто ја ње”.20)

ПОРЕДАКДРЖАВА;
СИСТЕМДРЖАВА;ДРУШТВОДРЖАВА

Ме ђу на род ни од но си су, по Хе дли Бу лу (HedleyBull), је дан 
,,сло жен скуп од но са из ме ђу др жа ва ко ји обра зу је ме ђу на род но 
дру штво, а не јед но став ни си стем др жа ва.”21) Из на ве де ног од ре ђе-
ња се ја сно ра за зна ју бар две кључ не од ли ке про ми шља ња по рет ка 
и ме ђу на род них од но са код овог ис так ну тог пред став ни ка „Бри-

17)  Hol sti, K. J., InternationalPolitics, Pren ti ce – Hall, En gle wo od Cliffs, 1967, p. 29. 

18)   Ka plan, Mor ton,  SystemandProcessinInternationalPolitics, op. cit. p. 1. 

19)  Исто, стр. 1. 

20)  Vi de ti: Ric hard Ro sec ran ce, ActionandReactioninWorldPolitics, Lit tle Brown, Bo ston, 
1963, pp. 280- 296. 

21)   Bull, He dley, TheAnarchicalSociety–AStudyofOrderinWorldPolitics, Mac Mil lan, Lon-
don, 1995, Se cond Edi tion, p. VII 
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тан ске шко ле”: пр во, по Бу лу, глав ни су бјек ти ме ђу на род них од но-
са су су ве ре не др жа ве и, дру го, пој мо ви „ме ђу на род но дру штво” 
и „си стем др жа ва” не ма ју исти зна чењ ски са др жај, тј., раз ли ка из-
ме ђу ова два пој ма је су штин ске при ро де. Ње го во ста но ви ште нај-
бо ље раз ја шња ва пи та ње ко јим се слу жио као сво је вр сним „лак-
му сом” у ис тра жи ва њу ве зе по ме ну та два пој ма: „ко ли ко дру штва 
има, за пра во, у сва ком си сте му?”22) Бул не од ба цу је у пот пу но сти 
зна чај ов де на во ђе них, мно го број них по де ла ана ли тич ких и кон-
крет них ме ђу на род них си сте ма, али исто вре ме но ис прав но при ме-
ћу је да ба вље ње са мо ме ђу од но сом це ли не и де ло ва, што је ина че 
срж сва ког „си стем ског при сту па”, пред ста вља пре те ра но по јед но-
ста вљи ва ње ве о ма сло же них од но са ко ји се од ви ја ју из ме ђу на ро да 
и др жа ва. „Си стем ски при ступ”, на и ме, за не ма ру је сре ди ну ко ју, 
за од ви ја ње по ме ну тог „ме ђу од но са,” ства ра сплет ин те ре са, вред-
но сти, пи са них и не пи са них пра ви ла по на ша ња, уста но ва... Ста-
вља ње на гла ска на дру штве ност и дру штво, иако га озна ча ва као 
„анар хич но”, раз ли ку је Бу ла од мно гих дру гих ис тра жи ва ча ме ђу-
на род ног по рет ка и си сте ма. Док, нпр., Ханс Мор ген тау ис тра жу је 
ме ђу на род не од но се та ко што у пр ви план ста вља др жа ве ко је се 
над ме ћу из ме ђу се бе у не пре кид ној бор би за уве ћа ње мо ћи („strug-
gleforpower”), а нео ре а ли сти, по пут Ке не та Вол ца, усред сре ђу ју 
сво ју па жњу на про блем рас по ре да мо ћи у ме ђу на род ном си сте му, 
Бул сма тра да се са мо по мо ћу кон цеп та мо ћи не мо же ва ља но об ја-
сни ти ме ђу др жав ни по ре дак. Ов де тре ба ка за ти ка ко је Бул јед на ко 
да ле ко од иде а ли стич ко-ин сти ту ци о на ли стич ких ста но ви шта, по 
ко ји ма су рав но те жа сна га и си стем др жа ва „за ста ре ли и не е фи ка-
сни” па их за то тре ба на до ме сти ти не ка квом ауто ри та тив ном ме ђу-
на род ном ор га ни за ци јом уни вер зал ног ка рак те ра. Од но си у „анар-
хич ном ме ђу на род ном дру штву” се кре ћу од са рад ње и прав но 
уре ђе них пра ви ла по на ша ња из ме ђу др жа ва, на јед ној, до отво ре не 
бор бе за моћ, су ко ба и ра то ва, на дру гој стра ни. Све стра но, со ци-
о ло шки ана ли зи ра ју ћи ме ђу на род ни жи вот, Бул, по ред пре суд них 
од но са мо ћи, раз ма тра и ве зе ко је про ис ти чу из за јед нич ких ве ро-
ва ња, иде ја, ин те ре са и вред но сти...

Сту ди ја „Анар хич но дру штво” (TheAnarchicalSociety)пред-
ста вља је дан по се бан при ступ у раз у ме ва њу ме ђу на род ног си сте-
ма и по рет ка - „ си сте ма у ко ме еко ном ска ме ђу за ви сност при си-
ља ва, где је мре жа за јед нич ких пра ви ла и уста но ва гу ста, где је 
рат из гу био због ну кле ар не опа сно сти свој не ка да шњи зна чај...”23) 

22)  Иби дем, p. VI II

23)   Иби дем,  pp. X, XI
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Под по рет ком у ме ђу на род ним од но си ма Бул под ра зу ме ва 
„укуп ност од но са из ме ђу др жа ва ме ђу на род ног по ли тич ког си сте-
ма као це ли не”.24) Из ова ко пре ши ро ког од ре ђе ња од мах па да у очи 
Бу ло ва оба зри вост да а приориод но се у ме ђу на род ном дру штву 
озна ча ва по рет ком. Си стем, да кле, мо же да по сто ји у од но си ма 
на ро да и др жа ва, а да исто вре ме но не ма по рет ка. Бу ду ћи да су 
да на шњи ме ђу на род ни од но си гло бал ни по об у хва ту, то се осно-
ва но мо же го во ри ти о по сто ја њу свет ског си сте ма др жа ва. До овог 
ступ ња у ана ли зи до ла зе за го вор ни ци си стем ског при сту па у из-
у ча ва њу ме ђу на род них од но са; Бул, ме ђу тим, иде да ље и ис пи ту-
је, као што је већ ре че но, да ли има чи ни ла ца и од ли ка по рет ка у 
јед ном си сте му. По рет ку про тив ста вља бес по ре дак од ре ђу ју ћи га 
крај ње „ре а ли стич ки” као „ствар но или мо гу ће ста ње ства ри, не 
као вред ност, циљ или пред мет.”25) Сле де ћи јед но ова кво од ре ђе ње, 
не гре ши мо ако на осно ву ње га, за кљу чи мо да по ре дак мо же да 
по сто ји иако не ма ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја. По Бу лу, по што ва ње од ре ђе них пра ви ла по на ша ња од стра-
не чи ни ла ца по рет ка ус по ста вља сам по ре дак; по ме ну та пра ви ла 
мо гу, али не мо ра ју, да има ју ста тус ме ђу на род ног пра ва. Као што 
је по зна то, у исто ри ји су по сто ја ли нај ра зли чи ти ји об ли ци ме ђу-
на род них по ре да ка чи ји уну тра шњи од но си ни су би ли уре ђе ни 
по зи тив ним прав ним нор ма ма ме ђу на род ног пра ва.

Бул, та ко ђе, по ри че не из о став ну уло гу свет ским и дру гим 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма кад је реч о (не)по сто ја њу по рет ка. 
Ко нач но, ме ђу на род но пра во и ме ђу на род не ор га ни за ци је има ју 
зна чај ну уло гу у „жи во ту” јед ног ме ђу на род ног по рет ка, али она 
ни је ни пре суд на ни ти не из о став на за сам по ре дак. Бул ни је ис-
пу стио из ви да у ње го вој об у хват ној и про ду бље ној сту ди ји од нос 
ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род ног по рет ка. И он је, раз у ме се, 
прет ход но на сто јао да од ре ди кључ не пој мо ве у свом ис тра жи ва-
њу - пре свих, по јам по ре дак. По ре дак, по ње му, „ни је би ло ко ји 
обра зац у од но си ма људ ских би ћа, гру па или на ро да, не го узо рак 
ко ји је окре нут на ро чи том ис хо ду, та ко уре ђен дру штве ни жи вот 
ко ји уна пре ђу је од ре ђе не ци ље ве и вред но сти.”26) Ова кво од ре ђе ње 
има слич но сти са по зна том де фи ни ци јом по рет ка ко ју је дао Ауре-
ли је Ав гу стин. Под се ти мо се, пи сац „Бо жи је др жа ве” сма тра да је 
по ре дак „до бар рас по ред про тив реч них де ло ва, где сва ки за у зи ма 
нај по де сни је (пра во) ме сто.”27) 

24) Иби дем,  p. XV

25) Иби дем, p. XVI

26) Иби дем,  pp. 3, 4.

27)  Иби дем,  p. 4.
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Бул је, по сле мно го око ли ша ња, од ре дио по ре дак као „је дан 
обра зац људ ског де ло ва ња ко ји одр жа ва (те жи) основ не, пр вен-
стве не или не ке уни вер зал не ци ље ве дру штве ног жи во та као та-
квог.”28) У на ме ри да по стиг не што ве ћу оп штост ва же ња ова Бу ло ва 
де фи ни ци ја је, по на шем ми шље њу, функ ци о на ли стич ки крај ње 
ап стракт на са пре ве ли ким на гла ском на одр жа ње по рет ка као ње-
гов глав ни циљ. Одр жа њу и са мо о др жа њу је, раз у ме се, те шко од-
ре ћи кар ди нал ну ва жност, али се они, као ци ље ви би ло ко је и би ло 
ка кве дру штве не ор га ни за ци је, ipsofactoње ног по сто ја ња, прет-
по ста вља ју. Са др жај пој ма оста је и да ље ма гло вит, а ниг де ни је 
об ја шње но шта су и ко ји су то „основ ни, пр вен стве ни или уни вер-
зал ни ци ље ви”.

Нео п ход на, до дат на раз ја шње ња по во дом ових не до у ми-
ца и не до ре че но сти дао је сам Бул рас пра вља ју ћи о ме ђу на род-
ном по рет ку.29) „Под ме ђу на род ним по рет ком под ра зу ме вам 
обра зац де ло ва ња ко ји одр жа ва основ не или пр вен стве не ци-
ље ве дру штва др жа ва или ме ђу на род ног дру штва”30), ка же Бул. 
За Бу ла су др жа ве глав ни су бјек ти ме ђу на род них од но са; оне, 
као не за ви сне по ли тич ке је ди ни це, фор мал но и ствар но ис-
по ља ва ју озна ке су ве ре но сти у уну тра шњим од но си ма, као 
и пре ма спо ља. По ње му „си стем др жа ва” по сто ји ка да две 
или ви ше др жа ва, као де ло ви, са чи ња ва ју јед ну це ли ну, тј., 
ка да по сто ји до во љан сте пен ме ђу деј ства из ме ђу њих. Дру гим 
ре чи ма, о ме ђу на род ном си сте му или си сте му др жа ва мо же 
да се го во ри ка да јед на др жа ва, чла ни ца си сте ма, пла ни ра ју-
ћи сво је по на ша ње и де лат ност у ме ђу на род ним од но си ма 
и по во дом не ких пи та ња, чак и уну тра шње по ли ти ке, узи ма 
у об зир по сто ја ње њој бли жих или да љих истих та квих су-
бје ка та. Уну тар си сте ма др жа ва мо гу ћи су од но си са рад ње, 
су ко ба и не у трал но сти; ра спон ме ђу деј ства др жа ва у ме ђу на-
род ном си сте му за хва та сва мо гу ћа по ља „до ди ра” - у овом 
по гле ду Бу лов при ступ је ши ри од на во ђе ног ста но ви шта Реј-
мо на Аро на ко ји до пу шта са мо две основ не вр сте од но са у 
си сте му др жа ва: рат и мир.31) Слич но ста но ви ште Аро ну о ово ме 
за у зи ма и ин диј ски по ли тич ки ми сли лац Ка у ти ља, ис ти чу ћи 
рат и мир као два основ на ста ња у од но си ма др жа ва.32)

28) Иби дем, p. 4. 

29) Иби дем,  pp. 8-19. 

30) Иби дем, p. 8. 

31) Ви де ти: Raymond Aron, PaixetGuerreentrelesNations, Cal man – Levy, Pa ris, 1962. 

32) Ka u tilya, Arthasastra, Myso re Prin ting and Pu blis hing Ho u se, Myso re, 1967. 
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За ни мљи ву по де лу пра ви Мартин Вајт; он, на и ме, ана-
ли зи ра ју ћи мно го број не при ме ре исто риј ских, „кон крет них” 
ме ђу на род них си сте ма пра ви раз ли ку из ме ђу „ме ђу на род них 
си сте ма др жа ва” и „си зе рен ског си сте ма др жа ва”.33) По Вај ту, 
ме ђу на род ни си стем др жа ва по сто ји ка да га са чи ња ва ју ствар-
но, а не са мо фор мал но, су ве ре не др жа ве. Бу ду ћи да су та кви 
слу ча је ви ве о ма рет ки у ме ђу на род ним од но си ма, да су исто-
вре ме но све др жа ве чла ни це си сте ма у пот пу но сти су ве ре не, 
Вајт је ви ше па жње обра тио на „си зе рен ске си сте ме др жа ва” 
ко ји прет по ста вља ју, на дру гој стра ни, пре власт јед не др жа ве 
у си сте му над оста лим су бјек ти ма. Ов де тре ба на по ме ну ти да 
су у исто ри ји би ли рет ки слу ча је ви да је јед на др жа ва успе ва-
ла да на пра ви трај ни ју пре власт у по сто је ћем ме ђу на род ном 
си сте му, да ус по ста ви вла сти ту хе ге мо ни ју и на мет не оста ли ма 
си зе рен ске од но се”, тј., пре тво ри дру ге др жа ве у сво је ва за ле. 
У овом си сте му др жа ва си зе рен је је ди ни су ве рен, док ње го ви 
ва за ли гу бе сво ју ствар ну не за ви сност... При ме ри „си зе рен ског 
си сте ма др жа ва” мо гу се на ћи у од но си ма Рим ске им пе ри је и 
њој су сед них на ро да иза „ли ме са”; у већ по ми ња ном по рет ку 
др жа ва (у раз до бљу од про па сти За пад ног рим ског цар ства, до 
XI ве ка), на чи јем је че лу би ла је ди на истин ски су ве ре на и не-
за ви сна др жа ва - Ви зан ти ја, за тим, у од но су Аба сид ског Ка ли фа та 
пре ма чи та вом са зве жђу ње му пот чи ње них зе ма ља. У но ви је вре ме 
си зе рен ство се мо же пре по зна ти на ро чи то у од но си ма ме тро по ла 
са фор мал но не за ви сним др жа ва ма, њи хо вим не ка да шњим ко ло ни-
ја ма (нео ко ло ни ја ли зам). 

Кад је реч о Вај то вом раз ли ко ва њу „пр во ра зред них ме ђу-
на род них си сте ма др жа ва” ко ји су са чи ње ни са мо од су ве ре них и 
не за ви сних др жа ва, и „дру го ра зред них”34) у ко ји ма се ус по ста вља-
ју од но си си зе рен ства, да на шњи ме ђу на род ни си стем је по сво јим 
од ли ка ма бли жи дру гој гру пи. Ов де тре ба ре ћи да су Вајт и Бул не-
до вољ но тач ни у упо тре би пој мо ва „свет ски си стем” и „си стем др-
жа ва” ; овај дру ги по те ри то ри јал ном об у хва ту, мо же и не мо ра да 
бу де гло ба лан. Дру гим ре чи ма, њих дво ји ца не пра ве раз ли ку из-
ме ђу, нпр., упо ред ног по сто ја ња не ко ли ко ре ги о нал них по ре да ка 
др жа ва или ре ги о нал них си сте ма др жа ва, с јед не, и свет ског си сте-
ма, ко ји мо же да се са сто ји од ви ше за себ них ре ги о нал них си сте ма 
или, за ви сно од ка кво ће ме ђу деј ства су бје ка та, од не ко ли ко ре ги о-
нал них по ре да ка др жа ва, с дру ге стра не. Могућје,разумесе,случај
даистовременопостојеразличитирегионалнисистемидржава

33) Wight, Mar tin, SystemsofStates, p. 1. 

34) Исто
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илирегионалнипорецидржава,аданемасветскогсистемаили
светскогпореткадржава.

За ни мљи во је да је о по ме ну тим не до у ми ца ма рас пра вљао 
још Пу фен дорф (Pufendorf); у рас пра ви Деsystematibuscivitatumиз 
1675. го ди не, он не го во ри о европ ском си сте му др жа ва ко ји об у-
хва та чи тав наш кон ти нент, не го о за себ ним гру па ма др жа ва уну тар 
тог си сте ма.35) Пу фен дорф је узео у об зир да су не ки на ро ди Евро пе 
то га вре ме на би ли по де ље ни, те ри то ри јал но и по ли тич ки, у ве ћи 
број ма њих, ме ђу соб но за ва ђе них др жа ви ца, вој вод ста ва, кне же-
ви на,... (нпр., Ита ли ја и Не мач ка). Та кви „на ци о нал ни под си сте ми” 
су се по ја вљи ва ли пре ма спо ља као по себ ни ет нич ки и кул тур но-
ци ви ли за циј ски су бјек ти укуп ног европ ског си сте ма др жа ва, иако 
ни су пред ста вља ли је дин стве не по ли тич ке чи ни о це. У исто вре-
ме, „де ло ви на ци о нал них под си сте ма” су сту па ли у при вред не, 
кул тур не и по ли тич ке од но се, одво је но и за свој ра чун, са дру гим 
европ ским др жа ва ма. Слав ни прав ник је до бро уочио сло же ну и 
че сто про тив реч ну при ро ду од но са ра зно род них су бје ка та европ-
ског си сте ма у ње го во вре ме.

Уз од ре ђе ња ме ђу на род ног си сте ма као си сте ма др жа ва (sys-
temofstates) нео п ход но је ис тра жи ти и дру штво др жа ва (system
ofstates). Пре све га, тре ба од го во ри ти на пи та ње: шта је нео п-
ход но, у по гле ду ко ли чи не и ка кво ће ме ђу деј ства чи ни ла ца јед-
ног ме ђу др жав ног од но са, да би мо гло да се го во ри о ње го вој 
„дру штве но сти”? Још од ре ђе ни је: у че му је са др жин ска раз-
ли ка из ме ђу ме ђу на род ног си сте ма (си сте ма др жа ва) и ме ђу-
на род ног дру штва (дру штва др жа ва)? При ме ра ра ди, по јед ном 
ста но ви шту (Heeren), си стем др жа ва не зна чи са мо јед но ста-
ван рас по ред ње го вих су бје ка та ко ји има ју од ре ђен сте пен 
до ди ра и ме ђу деј ства, не го је то „је дин ство не ко ли ко гра нич-
них др жа ва, ко је су ме ђу соб но слич не у оби ча ји ма, ре ли ги ји и 
сте пе ну дру штве ног раз во ја, и по ве за не за јед но уза јам но шћу 
ин те ре са.”36) Ни је те шко уочи ти да је на гла сак у овом Хе ре но-
вом од ре ђе њу на на вод ној све сти о за јед нич ким ин те ре си ма и 
де ље њу за јед нич ких вред но сти, чак и на за јед нич кој кул тур ној 
и ци ви ли за циј ској по ве за но сти, што су од ли ке дру штва, а не 
си сте ма. Као при ме ре за ова кво сво је гле ди ште Хе рен на во-
ди ,,си стем гра до ва-др жа ва” ста ре Грч ке, од но се „за ра ће них 
др жа ва” пре ује ди ње ња Ки не 221. го ди не п.н.е. као и од но се 

35) Исто

36) He e ren, A. H. L., AmanualoftheHistoryofthepoliticalSystemanditsColonies, Ox ford 
Tal boys, 1834, Vol. 1, p. V na ve de no pre ma: He dley Bull, TheAnarchicalSociety, op. cit. p. 
12. 
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из ме ђу ита ли јан ских гра до ва-др жа ва у XVI ве ку. Те шко је спо-
ри ти у би ло ком од на ве де них при ме ра по сто ја ње кул тур не и 
ци ви ли за циј ске бли ско сти де ло ва тих це ли на – си сте ма; та-
ко ђе се не мо же по ри ца ти ни де ље ње за јед нич ких вред но сти 
и ин те ре са... Реч је о то ме да све ове по ме ну те од ли ке упу ћу ју 
на за кљу чак о по сто ја њу дру штва, а не са мо си сте ма. Оту да 
сма тра мо да је Бу ло во раз ли ко ва ње си сте ма и дру штва зна чај-
ни је у ис тра жи ва њу ме ђу на род них од но са. Он, на и ме, твр ди 
да дру штво др жа ва, од но сно ме ђу на род но дру штво, по сто ји 
ка да „гру па др жа ва, све сна од ре ђе них за јед нич ких ин те ре са и 
вред но сти ства ра дру штво у ко ме су ње го ви чла но ви-су бјек ти 
оба ве за ни за јед нич ким ску пом пра ви ла у ме ђу соб ним од но си-
ма и де ле уста но вља ва ње за јед нич ких ин сти ту ци ја.”37) Уоста лом, 
чи та ва Бу ло ва сту ди ја има за циљ од го вор на пи та ње: да ли се, 
и у ко јој ме ри, да на шњи ме ђу на род ни си стем мо же сма тра ти 
за дру штво, од но сно по ре дак? 

Оно што је, по на шем ми шље њу, ско ро из ве сно: да нас се 
осно ва но мо же го во ри ти о гло бал ном ме ђу на род ном си сте му; 
ме ђу на род но дру штво под ра зу ме ва исто вре ме но по сто ја ње 
ме ђу на род ног си сте ма; с дру ге стра не, ме ђу на род ни си стем 
мо же да по сто ји а да од но си у ње му, по сво јој ка кво ћи, не 
тво ре ме ђу на род но дру штво. Из ра зит при мер за то је по ло жај 
Тур ске у европ ском си сте му од по чет ка XVI до сре ди не XVX 
ве ка. Ото ман ска им пе ри ја је, у том раз до бљу, не сум њи во би ла 
су бјект европ ског и ме ђу на род ног си сте ма др жа ва, али све до 
Па ри ског кон гре са 1856. го ди не ни јед на стра на у том од но су 
ни је сма тра ла да са оном дру гом де ли за јед нич ке вред но сти. 
Ни по сле Уго во ра из Ло за не 1923. го ди не, Тур ска, по на шем ми-
шље њу, ни је са свим при хва ће на у европ ско дру штво др жа ва и на-
ро да. И да нас, на по чет ку XXI ве ка, по ред дру гих раз ло га, кул тур-
но-ци ви ли за циј ске раз ли ке др же Тур ску по да ље од члан ства у ЕУ... 
Већ су, ина че, на во ђе ни при ме ри по сто ја ња древ них ме ђу на род них 
и ме ђу др жав них си сте ма чи ји су чла но ви у јед ном раз до бљу би ли 
Пер си ја, Кар та ги на и грч ки гра до ви-др жа ве; сва ка од по ме ну тих 
др жа ва је, у сво јим уну тра шњим и на ро чи то спољ но по ли тич ким 
ра чу ни ца ма узи ма ла у об зир по сто ја ње дру га два су бјек та си сте ма, 
али из ме ђу њих ни је по сто ја ло осе ћа ње бли ско сти и ни су де ли ле 
за јед нич ке вред но сти, кул ту ру, па чак ни из ра же ни је при вред не 
ин те ре се. Бул пот пу но ис прав но раз ли ку је ме ђу деј ство, ко је је до-
вољ но за ус по ста вља ње си сте ма, од од ли ка ко је је дан од нос чи не 
дру штве ним. До ду ше, пре лаз из „си стем ског” у „дру штве но ста-

37) Иби дем, p. 13. 



ДраганСимић Узбурканостуглобалнојполитици

23

ње” у ствар но сти ме ђу на род них од но са ни је ла ко тач но утвр ди ти. 
Грч ки гра до ви-др жа ве пре не го што су их Ри мља ни по ко ри ли, Ки-
на из вре ме на за ра ће них др жа ва (480 - 221. го ди не п.н.е.), „кру го ви 
др жа ва” на ин диј ском пот кон ти нен ту у ду гач ком ни зу сто ле ћа, као 
и да на шња за пад но е вроп ска ин те гра ци ја, пред ста вља ју при ме ре 
исто вре ме ног по сто ја ња ме ђу др жав ног/ме ђу на род ног си сте ма и 
ме ђу др жав ног/ме ђу на род ног дру штва.38)

Од зна ча ја за ово ис тра жи ва ње је и Бу ло во до во ђе ње у ве-
зу ме ђу на род ног по рет ка као нео п ход ног пред у сло ва, окви ра 
за уста но вља ва ње ме ђу на род ног дру штва. Он ка же: ,,...под ме ђу-
на род ним по рет ком се под ра зу ме ва обра зац или рас по ред ме ђу-
на род ног де ло ва ња ко ји одр жа ва оне ци ље ве дру штва др жа ва 
ко ји су основ ни, пр вен стве ни или уни вер зал ни”.39) Сле де ћи на ве-
де но од ре ђе ње мо же се за кљу чи ти да кад не ма по рет ка, не ма ни 
дру штва, тј., кад не ма „обра сца или рас по ре да ме ђу на род ног де-
ло ва ња ко је од ра жа ва оне ци ље ве дру штва др жа ва ко ји су основ-
ни, пр вен стве ни или уни вер зал ни”, он да, по сле дич но, не ма ни 
са мог дру штва. По на шем ми шље њу, по сто ји из ве сна слич ност 
из ме ђу ова квог Бу ло вог ста но ви шта и Ки син џе ро вог од ре ђе ња 
пој ма „ле ги тим ност”. Бив ши аме рич ки др жав ни се кре тар сма тра 
да ста бил ни ме ђу на род ни си стем ни је про из вод „те жње за ми-
ром, не го јед не оп ште при хва ће не ле ги тим но сти”.40) Оно што, да-
ље, да је основ за по ме ну то по ре ђе ње ти че се ње го вог од ре ђе ња 
са ме ле ги тим но сти као: „међународногспоразума (кур зив Д.С.) о 
при ро ди из во дљи вих по сту па ка и о до пу ште ним ци ље ви ма и ме-
то да ма спољ не по ли ти ке.”41) Ле ги тим ност, за пра во, зна чи при хва-
та ње окви ра ме ђу на род ног си сте ма од стра не свих ве ли ких си ла. 
Слич ност по сто ји, на и ме, из ме ђу Бу ло вог „обра сца и рас по ре да 
ме ђу на род ног де ло ва ња” и Ки син џе ро ве ле ги тим но сти схва ће не 
као „ме ђу на род не са гла сно сти о до зво ље ним ци ље ви ма и сред-
стви ма спољ не по ли ти ке”, тј . ,  у оба слу ча ја се ис ти чу ско ро 
исто вет ни прет ход ни усло ви, оквиризастабилнемеђународне
пореткекојисеодликујуособинамадруштвености.

По сто ји из не на ђу ју ће ви со ка са гла сност ауто ра из раз-
ли чи тих шко ла ме ђу на род них од но са кад је реч о ре до сле ду 
ва жно сти ци ље ва чи јем оства ре њу те же, све јед но, ме ђу на род-
ни си стем, по ре дак или ме ђу на род но дру штво: а) очу ва ње си-

38) Иби дем, p. 15. 

39) Иби дем, p. 16. 

40) Kis sin ger, He nry A.,  AWorldRestored, Gros set and Dun lap, New York, 1964, p. 1. 

41) Иби дем,  p. 2.
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сте ма или дру штва др жа ва са мих; б) одр жа ва ње не за ви сно сти 
и спољ ног су ве ре ни те та по је ди нач них др жа ва; в) очу ва ње ми-
ра и г) по сти за ње истих ци ље ва ко ји ма те жи би ло ко ји дру-
ги об лик дру штве ног ор га ни зо ва ња. Очи глед но, циљ ко ји је, 
по зна ча ју над ре ђен свим оста лим ти че се очу ва ња од ре ђе ног 
ста ња, за шта су, по при ро ди ства ри, нај ви ше за ин те ре со ва ни 
глав ни су бјек ти си сте ма. При ме ра ра ди, ка да го во ри о „са гла-
сно сти о до пу ште ним ци ље ви ма и ме то да ма спољ не по ли ти ке, 
као и о оп штим окви ри ма си сте ма из ко јих из ви ре ле ги тим-
ност”, Ки син џер ми сли о са гла сно сти ве ли ких си ла а не свих 
др жа ва ко је су чла ни це ме ђу на род ног си сте ма. Сли чан став о 
ово ме за у зи ма и Мор тон Ка план; он тра жи, пре све га, од тзв. 
есен ци јал них ак те ра да по шту ју на че ло рав но те же сна га у име 
очу ва ња ста бил но сти си сте ма као це ли не.42) Очу ва ње „ме ђу-
на род ног дру штва” са мог, као ње гов глав ни циљ, ис ти че Хе дли 
Бул.43) Прет ње оства ре њу ова квог ци ља ме ђу на род ног си сте ма 
или ме ђу на род ног дру штва нај че шће до ла зе од стра не не ког 
од су бје ка та ко ји је сво јим ја ча њем на ру шио по сто је ћу рав но-
те жу сна га и те жи да оства ри хе ге мо ни ју над оста ли ма. Исто-
ри ја пру жа мно го број не при ме ре; ки не ска др жа ва Ч’ин, ко јој 
је ус пе ло да по ко ри све ње не про тив ни ке и ство ри је дин стве-
ну др жа ву; не у спе шан по ку шај Ати не да оства ри хе ге мо ни ју 
над чи та вим „хе лен ским све том”; опа сно угро жа ва ње рав но-
те же сна га ство ре не Вест фал ским ми ром 1648. го ди не пр во од 
стра не Хаб сбур га, пре ко Лу ја XIV, све до На по ле о на; у на шем 
сто ле ћу та кве по ку ша је су чи ни ли Хи тлер у на ме ри да ство ри 
„но ви европ ски и свет ски по ре дак” (NeueOrdnung).

Прет ња оп стан ку од ре ђе ног си сте ма или дру штва др жа-
ва мо же да до ђе и од уни вер зал них ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја и дру гих тран сна ци о нал них су бје ка та свет ског си сте ма: 
у сва ком слу ча ју, на уда ру је пр во во де ћа уло га су ве ре не, не за-
ви сне, на ци о нал не др жа ве. Та ко до ла зи мо и до рас пра ве о дру-
гом по зна ча ју ци љу ко ји је дан ме ђу на род ни си стем или по ре-
дак те же да оства ре. Реч је о очу ва њу не за ви сно сти и спољ не 
су ве ре но сти др жа ва чла ни ца ме ђу на род ног си сте ма или по рет ка. 
И у овом слу ча ју ра ди се, на рав но, о очу ва њу не за ви сно сти и су-
ве ре ни те та ве ли ких си ла или тзв. есен ци јал них ак те ра. Ако, на 
при мер, до ђе у пи та ње оп ста нак са мог си сте ма или не за ви сност и 
су ве ре ност не ког од „сту бо ва си сте ма”, не са мо да се угро жа ва и 

42) Ka plan, Mor ton, SystemandProcessinInternationalPolitics, op. cit. p. 23. 

43) Bull, He dley, TheAnarchicalSociety, op. cit. p. 16.  
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по вре ђу је не за ви сност и су ве ре ност „сред њих” и „ма лих” др жа ва 
„на ми ри ва њем”, „ин тер вен ци ја ма у име одр жа ња по сто је ће рав-
но те же сна га”, ства ра њем и одр жа ва њем „сфе ра ути ца ја, там пон 
зо на и не у трал них зе ма ља”, не го се по је ди не та кве др жа ве и на-
ро ди до слов но бри шу са ге о граф ске кар те. Кад је оп ста нак са мог 
си сте ма у пи та њу, у крај њем слу ча ју, нај ја чи жр тву ју чак и не ку 
од ве ли ких си ла; за раз ли ку од прет ход ног слу ча ја, те жи се на ла-
же њу од го ва ра ју ће за ме не и по пу ња ва ња „кон цер та” нај моћ ни јих 
„но вим игра чем”.

Тек тре ћи циљ по зна ча ју за би ло ко ји ме ђу на род ни си стем 
или по ре дак је сте очу ва ње ми ра. Ов де се, на рав но, не ра ди о трај-
ном и, гал тун ги јан ски ка за но, „по зи тив ном ми ру”, не го пре о 
из бе га ва њу озбиљ ни јих, „вру ћих” су ко ба из ме ђу ве ли ких си ла; 
чак и та кав мир ће се увек жр тво ва ти у име оства ре ња прет ход на 
два ци ља.

Че твр та гру па ци ље ва чи јем оства ре њу те жи ме ђу на род но 
дру штво, по ла зи од тзв. за јед нич ких ци ље ва дру штве ног жи во-
та уоп ште. Реч је о за шти ти по је ди на ца, гру па и чи та вих на ро да 
од не кон тро ли са ног фи зич ког на си ља: као што је по зна то, др жа-
ве ме ђу соб но при зна ју јед на дру гој ис кљу чи во пра во огра ни че ног 
ко ри шће ња на си ља пре ма њи хо вим гра ђа ни ма, по шту ју фи зич ку 
не по вре ди вост иза сла ни ка, пре го ва ра ча и ди пло ма та; што је још 
зна чај ни је, др жа ве се оба ве зу ју да се и у ра ту при др жа ва ју од ред-
би ме ђу на род ног рат ног пра ва (temperamentabelli).Че твр тој гру пи 
при па да и циљ по што ва ња да те ре чи и учи ње них обе ћа ња, тј., 
по што ва ње пре у зе тих оба ве за из ме ђу на род них уго во ра (pactasunt
servanda).Бу ду ћи да у ствар ним ме ђу на род ним од но си ма др жа ве 
ско ро увек ста вља ју ин те рес ис пред по што ва ња обе ћа ња, то се ова 
гру па ци ље ва по ка за ла нај ма ње оствар љи вом: и из тих раз ло га је 
пра вил ни је го во ри ти о си сте му, не го о дру штву др жа ва.

Тек оства ре њем свих или ве ћи не на ве де них ци ље ва мо же се 
го во ри ти осно ва но о по сто ја њу од но са дру штве но сти у ме ђу на род-
ном си сте му. Оту да, још је дан пут, све на пред из ло же но упу ћу је на 
за кљу чак да се на овај на чин на уч но уте ме ље но мо же го во ри ти са-
мо о си сте му, а те шко о дру штву у да на шњим ствар ним ме ђу на-
род ним од но си ма. Ако, по пут Хе дли ја Бу ла, из јед на чи мо по сто ја-
ње дру штва и по рет ка у ме ђу на род ним од но си ма, он да је реч нај пре 
о „анар хич ном дру штву.”44)

Под „свет ским по рет ком”, нпр., Бул под ра зу ме ва ,,оне обра-
сце људ ске де лат но сти ко ја одр жа ва основ не или пр вен стве не 

44) Иби дем, p. 19. 
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ци ље ве дру штве ног жи во та у чо ве чан ству као це ли ни”.45) Док не ки 
ста ри ји ауто ри по пут Јо зе фа Фран ке ла, сма тра ју да су „глав ни су-
бјек ти ме ђу на род ног дру штва или за јед ни це, си сте ма или по рет ка 
пре све га др жа ве”46), до тле их Бул ис кљу чу је из на ве де ног од ре ђе-
ња свет ског по рет ка. Фран кел, ина че, у овом по гле ду раз ли ку је две 
крај ње си ту а ци је свет ског си сте ма др жа ва: ста ње пот пу не пре вла-
сти су ве ре них су бје ка та-др жа ва и си стем ко ји, као ње го ви глав ни 
су бјек ти, са чи ња ва ју над др жав не ин сти ту ци је. Као што се мо же 
ви де ти, у оба слу ча ја се под ра зу ме ва по сто ја ње др жа ва у си сте му 
или у по рет ку.

ОДМЕЂУНАРОДНОГ
СИСТЕМАКАГЛОБАЛНОМПОРЕТКУ

Има ју ћи у ви ду од ли ке ме ђу на род ног по рет ка ко је ис ти чу 
за го вор ни ци раз ли чи тих те о риј ских при сту па – од „кла сич них” 
ре а ли стич ких, пре ко ли бе ра ли стич ких, све до ал тер на тив но-кри-
тич ких – с јед не стра не, и под ути ца јем гло ба ли за ци је из ме ње не 
од но се на по зор ни ци ме ђу на род ног жи во та по сле Хлад ног ра та с 
дру ге стра не, отва ра се не ко ли ко не до у ми ца. Пр во, нео п ход но је 
раз ја сни ти да ли су гло ба ли за циј ски та ла си у свим њи хо вим ви до-
ви ма ис по ља ва ња, би ло да су пре те жно „за пад њач ки” или су за и-
ста гло бал ни по из во ру и об у хва ту, већ про из ве ли та кве по сле ди це 
на осно ву ко јих је оправ да на тврд ња ка ко је у на ше вре ме гло ба ли-
за ци ја тзв. де фи ни шу ћа од ли ка ме ђу на род ног по рет ка?47) Дру гим 
ре чи ма, су штин ски је ва жно да се од го во ри на пи та ње да ли је по-
ре дак хлад но ра тов ских би по лар них од но са за ме њен сво је вр сним 
по рет ком гло ба ли за ци је, или да нас има мо на де лу ме ђу на род ни 
по ре дак гло ба ли зо ва них др жа ва? Прет ход но, тре ба из дво ји ти и 
из у чи ти стал но сти и но ви не у ме ђу на род ном по рет ку и свет ским 
про це си ма, ка ко би се до био од го вор на пи та ње мо же ли се крај 
Хлад ног ра та сма тра ти и за по че так из град ње не ка квог по сле вест-
фал ског си сте ма и по рет ка чи је од ли ке нам још ни су са свим по-
зна те. 

45) Иби дем, p. 19. 

46) Fran kel,  Jo seph, InternationalRelations, Ox ford Uni ver sity Press, Lon don, 1969, pp. 117-
119.  

47) Clark, Ian, ” Glo ba li za tion and post-cold war or der”, in: John Baylis, Ste ve Smith, Pa tri cia 
Owens, Eds., TheGlobalizationofWorldPolitics–AnIntroductiontoInternationalRelati-
ons, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2008, Fo urth Edi tion, pp. 560-575. (vi de ti stra nu 
562.)
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Про ме не су се до го ди ле уну тар др жа ва, као и у од но си ма 
из ме ђу др жа ва: шта ви ше, ме ђу на род ни си стем је пре тра јао без ве-
ћих по тре са про ме ну од но са сна га кра јем осам де се тих и по чет ком 
де ве де се тих го ди на XX сто ле ћа, док је упра во на пе тост из ме ђу др-
жа ве и дру штва у мно гим слу ча је ви ма узро ко ва ла и на сил не су ко-
бе. Прем да се мо же го во ри ти ка ко се дру штве ни и, по себ но, ме-
ђу на род ни по ре дак по сле Хлад ног ра та ис ка зу ју у мно го број ним 
ви до ви ма ко ји га одва ја ју од од но са прет ход ног раз до бља (нпр., 
кроз по ве ћа ну уло гу и зна чај ет ни ци те та, иден ти те та, ре ли ги је, де-
лат но сти на ме та ња и чу ва ња ми ра, из во ђе ње тзв. ху ма ни тар них 
ин тер вен ци ја, пу тем про це са сло же не ме ђу за ви сно сти и гло ба-
ли за ци је, ре ги о на ли зма, еко ном ске тран зи ци је, де мо кра ти за ци је, 
ин те гра ци је, ка рак те ри шу га још и те ро ри зам, ши ре ње оруж ја за 
ма сов но уни шта ва ње, ра ди кал не из ме не по сто је ћих ре жи ма, пре-
те ћа кли мат ска и де мо граф ска кре та ња,...), ипак не до ста је јед на 
су штин ска од ли ка ко ја би син те тич ки од ра зи ла упра во ње гов иден-
ти тет. 

При ро да по рет ка, дру штве ног, ме ђу на род ног, свет ског или 
гло бал ног са др жа на је у од го во ру на пи та ње: чи ји по ре дак? Дру-
гим ре чи ма, до би ћа по рет ка до ла зи мо од го не та њем ко су или шта 
су ње го ве глав не је ди ни це, од но сно пра ви сто же ри. Прем да се на 
пр ви по глед чи ни ка ко је пи та ње „чи ји по ре дак?” ско ро из ли шно, 
од го вор на ње га ни је увек јед но ста ван на пор. За бу ну, из ме ђу оста-
лог, ства ра и ве ли ки број по тен ци јал но про тив реч них иде ја и раз-
ви је них кон це па та о по рет ку у ко ме жи ви мо чи ји су су бјек ти исто-
вре ме но др жа ве, али и све ви ше по је дин ци и дру ги мно го број ни 
не др жав ни ак те ри. Због све га ово га, и не са мо ме та фо рич ки, ме ђу-
на род ни по ре дак др жа ва, по себ но у не ко ли ко по след њих де це ни ја, 
све ду бље ура ња у ши ро ку мре жу гло бал ног дру штва у на ста ја њу 
до би ја ју ћи при то ме амор фан об лик: упо ре до по сто је и бо ре се за 
пре те жност нај ма ње два по рет ка - по ре дак чи ји су глав ни су бјек ти 
др жа ве и ко ји је осло њен на рав но те жу сна га, по ла ран рас по ред 
мо ћи (не ис кљу чу ју ћи при то ме и хе ге мон ску и им пе ри јал ну струк-
ту ру мо ћи) и раз ли чи те об ли ке ко лек тив не без бед но сти на јед ној 
стра ни, као и свет ски по ре дак са по је дин ци ма као глав ним су бјек-
ти ма уте ме љен у иде ја ма, нор ма ма, вред но сти ма и ин сти ту ци ја ма 
ко је их при др жа ва ју, по ре дак људ ске без бед но сти и људ ских пра ва, 
гу сте мре же гло бал ног упра вља ња ко ји по чи ва на но вом од но су до 
та да пре о вла ђу ју ћег по ли тич ког над еко ном ским и око лин ским, на 
дру гој стра ни...

Прем да за го вор ни ци свет ског по рет ка и гло бал ног дру штва 
in statu nascendi да ју пред ност вред но сти ма прав де, бла го ста ња 
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и људ ске еман ци па ци је у од но су на ста бил ност и трај ност ко ји-
ма пре све га те жи ме ђу на род ни по ре дак др жа ва, по сто ја ње ма кар 
кон ту ра два упо ред на по рет ка бо га тог Се ве ра и си ро ма шног Ју га, 
уз објек тив но кр ње ње су ве ре ни те та али и су бјек тив но до во ђе ње у 
пи та ње не за ви сно сти и ин те гри те та др жа ва и на ро да во лун та ри-
стич ким ин тер вен ци о ни змом, че сто про тив ре че баш вред но сти ма 
ко ји ма се, нпр., те о ре ти ча ри ли бе рал ног по рет ка с пра вом ди че.
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РЕЗИМЕ

Го то во не из ме њен у пр ва три ве ка по сто ја ња, ме ђу на род ни 
по ре дак се те ме љио на рав но те жи сна га, ди пло ма ти ји, са ве зи ма, 
ме ђу на род ном пра ву и, не што ка сни је, ме ђу на род ним ор га ни за ци-
ја ма као сво јим кључ ним чи ни о ци ма и су бјек ти ма. У јед ном та-
квом по рет ку, су ве ре не и не за ви сне др жа ве у усло ви ма не по сто ја-
ња сре ди шње вла сти – анар хи је али не и ха о са – ипак при хва та ју 
и при зна ју заједничкестандардепонашањаимеђудејства. Мо же 
се го во ри ти о по ли тич кој, ди пло мат ској, прав ној, еко ном ској и вој-
ној стра ни од ре ђе ног ме ђу на род ног по рет ка – бу ду ћи да се као си-
но ним по рет ку нај че шће упо тре бља ва по јам ме ђу на род ни си стем, 
нео п ход но је ка за ти да по ре дак за раз ли ку од си сте ма под ра зу ме ва 
као сво ју по себ ност, по ред по сто ја ња ме ђу деј ства др жа ва, још и 
усво је на пра ви ла по на ша ња и за јед нич ке вред но сти. Сва ки по ре-
дак је исто вре ме но и си стем; с дру ге стра не, осно ва но је пи та ње 
да ли, и ко ли ко, у од ре ђе ном си сте му има од но са ко ји од ли ку ју 
дру штве ни и ме ђу на род ни по ре дак. Ме ђу на род ни по ре дак др жа ва, 
по себ но у не ко ли ко по след њих де це ни ја, све ду бље ура ња у ши ри-
не гло бал ног дру штва instatunascendiдо би ја ју ћи при то ме амор-
фан об лик: упо ре до по сто је и бо ре се за пре те жност нај ма ње два 
по рет ка - по ре дак чи ји су глав ни су бјек ти др жа ве и ко ји је осло њен 
на рав но те жу сна га, по ла ран рас по ред мо ћи (не ис кљу чу ју ћи при 
то ме и хе ге мон ску и им пе ри јал ну струк ту ру мо ћи) и раз ли чи те об-
ли ке ко лек тив не без бед но сти на јед ној стра ни, као и свет ски по ре-
дак са по је дин ци ма као глав ним су бјек ти ма уте ме љен у иде ја ма, 
нор ма ма, вред но сти ма и ин сти ту ци ја ма ко је их при др жа ва ју, по ре-
дак људ ске без бед но сти и људ ских пра ва, гу сте мре же гло бал ног 
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упра вља ња ко ји по чи ва на но вом од но су до та да пре о вла ђу ју ћег 
по ли тич ког над еко ном ским и око лин ским, на дру гој стра ни...
 Кључ не ре чи: по ре дак, др жа ва, анар хи ја, ме ђу на род ни, свет ски, гло-

бал ни, си стем, дру штво, струк ту ра, су бјек ти, ста бил ност, 
рав но те жа, иза зо ви, прет ње, оп ста нак, ин те рес,...

DraganR.Simic
TURBULENCEINGLOBALPOLITICS

-Frominternationalordertoglobalsociety–

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 inter-
national 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 ‘interna-
tional 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 he-
gemonic and imperial structure of power) and various models of collec-
tive 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 eco-
nomical 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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Ксенија Ђурић-Атанасиевски
Београд

 УЛО ГА МЕ ЂУ НА РОД НОГ  
ПРА ВА  У СУ ЗБИ ЈА ЊУ ТЕ РО РИ ЗМА  

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Пи та ње те ро ри зма се пред ме ђу на род но пра во по ста вља као 
пи та ње ства ра ња прав них пој мо ва и применe нор ми ко је би спре-
чи ле не ке те ро ри стич ке ак те и убла жи ле или от кло ни ле њи хо ве 
по сле ди це по од но се су бје ка та ме ђу на род ног пра ва. Ме ђуна род но 
пра во је мо ра ло да од ре ди ме ри ла на осно ву ко јих би се не ки ак ти, 
ко ји се сма тра ју те ро ри стич ким, су зби ја ли за јед нич ком ак ци јом 
др жа ва.

Ме ђу на род но пра во се усред сре ђу је на оне ак те те ро ри зма 
ко ји не угро жа ва ју без бед ност и основ не вред но сти са мо јед не др-
жа ве, већ по га ђа ју ши ре ин те ре се. Су шти на ме ђу на род не осу де не-
ких ви до ва те ро ри зма мо же да се на ђе у бит ним обе леж ји ма са мо га 
де ла, у чи ње ни ци да се њи ме на па да  не ка уни вер зал на вред ност, 
ко ја не сме  да се под ре ди ни ка квом, ма ка ко пле ме ни том и ра зу-
мљи вом, по ли тич ком ци љу. Свест о по сто ја њу та квих вред но сти 
ни је но ва, али је на ро чи то на ра сла у до ба оп ште ме ђу за ви сно сти 
др жа ва и  ра ста те ро ри зма са ве ли ким људ ским гу би ци ма. 

У уну тра шњем кри вич ном пра ву ве ћи не зе ма ља те ро ри зам 
се тре ти ра  на два на чи на.  Ин кри ми ни шу се са ме рад ње ко је те ро-
ри сти пред у зи ма ју као што су уби ство, ли ша ва ње сло бо де, кид на-
по ва ње и слич но, без об зи ра на по бу ду и крај ње ци ље ве из вр ши о-
ца. Те ро ри сти се у том слу ча ју тре ти ра ју као сви дру ги по чи ни о ци 
кри вич ног де ла.  Уко ли ко је  у кри вич ном за ко ну пред ви ђе но по-
себ но кри вич но де ло те ро ри зма, оно се де фи ни ше  као на пад на 
соп стве ни устав ни по ре дак и те ро ри ста мо же да бу де стро жи је 
ка жњен за та кво кри вич но де ло. Те ро ри стич ки ак ти из вр ше ни у 
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ино стран ству и про тив дру ге др жа ве ни су по пра ви лу ти ме об у-
хва ће ни.

У ме ђу на род ном пра ву по сто ји тен ден ци ја да се де фи ни шу, 
ин кри ми ни шу и ме ђу на род но го не и не ки ви до ви уну тра шњег те-
ро ри зма. При то ме се по ла зи од прет по став ке да из ве сни ми ни мум 
мо рал ног по на ша ња тре ба да ва жи и за уну тра шњо по ли тич ку бор-
бу. У њој се не мо гу  ко ри сти ти  из у зет но опа сна, су ро ва и под ла 
сред ста ва, ни ти мо гу да се  на па да ју љу ди ко ји не мо гу да се  сма-
тра ју уме ша ни ма у су коб, што де фи ни ше и Про то кол II Же нев ских 
кон вен ци ја.1)  По је ди ни ак ти, иако ве за ни са мо за јед ну др жа ву, мо-
гу да иза зи ву  мо рал ну осу ду  ши ре ме ђу на род не за јед ни це2).

Ак ти уну тра шњег те ро ри зма  по ста ли су  ме ђу на род но ре-
ле вант ни ка да су те ро ри сти по че ли да се скла ња ју у ино стран ство 
по сле из вр ше ња кри мин ла ног де ла.   Ме ђу на род на пи та ња у ве зи 
са те ро ри зам за то су се пр во и раз ма тра ла као пи та ња екс тра ди ци-
је.3) 

Ме ђу тим, да нас је, уме сто уну тра шњег, до ма ђег, на ци о нал-
ног те ро ри зма, чи ји је циљ де ста би ли за ци ја др жав не ор га ни за ци је, 
из ра же ни ји  ме ђу на род ни те ро ри зам, од но сно те ро ри зам ко ји има 
би ло ка кав ино стра ни еле ме нат.  Кад год су гра ђа ни, те ри то ри ја 
или  де ло ви дру ге др жа ве укљу че ни у те ро ри стич ки акт он да се он 
сма тра ак том ме ђу на род ног те ро ри зма.

За те ро ри сте и те ро ри стич ке ор га ни за ци је по сто ји ви ше раз-
ло га због ко јих су им зна чај не дру ге др жа ве. Дру га др жа ва мо же 
да бу де, пре све га, ме сто те ро ри стич ког ак та, ко је ће про из ве сти 
зна чај не ме ђу на род но-по ли тич ке по сле ди це. За тим  је то  ме сто на 
ко је ће се скло ни ти, не оче ку ју ћи  екс тра ди ци ју. Дру га др жа ва мо-
же да бу де и бли зак по ли тич ко-иде о ло шки парт нер или про стор са 
ко га ће лак ше про па ги ра ти  по ли тич ки циљ и ти ме по тен ци јал но 
до би ти ви ше след бе ни ка. Те ро ри стич ки ак ти са еле мен том 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)  За ово питање је посебно било битно питање политичких криваца. Они су у прошлости 
били искључени из примене овог института када је било у питању : 1. убиство шефа 
државе или шефа и члана владе (атентатска клаузула); 2. када је долазило до напада на 
основе целокупног друштвеног уређења (социјални злочин); 3. када је дело извршено 
на «нечасан начин» или је нецелисходно;   4. када га је извршио неко ко има таква 
убеђења да представља ширу опасност;  5. када постоје уговори који не предвиђају 
изузимање политичких криваца (Димитријевић,В  186-187)
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стра но сти до би ја ју ви ше па жње ме ди ја, ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја и јав ног мње ња у све ту, а ти ме је и њи хов ефе кат ве ћи. 

По што не по сто ји оп шта уго вор на де фи ни ци ја те ро ри зма, 
већ су у прав ним ин стру мен ти ма са мо опи су ју ње го ве ма ни фе-
ста ци је, че сто се тра жио и не ки ино стра ни еле мент да би те ро-
ри стич ко де ло би ло сма тра но ме ђу на род ним те ро ри змом.  Ха шка 
кон вец ни ја о су зби ја њу не за ко ни тих от ми ца ва зду хо пло ва од 16. 
де цем бра 1970. при ме њу је се са мо ако су ме сто по ле та ња и ме сто 
сле та ња ва зду хо пло ва на ко ме је де ликт из вр шен у две раз ли чи те 
др жа ве. Слич но је ме ри ло мон тре ал ске Кон вен ци је о не за ко ни тим 
ак ти ма про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства од 23. сеп-
тем бра 1971. Она се при ме њу је ако су ме сто по ле та ња, ме сто на ме-
ра ва ног или ствар ног сле та ња или ме сто где је де ло из вр ше но ван 
те ри то ри је др жа ве у ко јој је ва зду хо плов ре ги стро ван.  

При ме на Кон вен ци је о узи ма њу та ла ца огра ни че на је чла-
ном 13 - она се не ће од но си ти на де ло из вр ше но у окви ру јед не 
др жа ве, ако су и та лац и из вр ши лац др жа вља ни те др жа ве и ако 
се из вр ши лац на ђе на ње ној те ри то ри ји. Кон вен ци ја о спре ча ва њу 
ака та ну кле ар ног те ро ри зма   на гла ша ва у чл. 3 да се Кон вен ци ја 
не ће при ме њи ва ти ка да је пре кр шај учи њен у окви ру јед не др жа ве, 
ка да су пре кр ши лац и жр тве др жа вља ни те др жа ве и ка да је пре кр-
ши лац про на ђен на те ри то ри ји те др жа ве и ни јед на дру га др жа ва 
не ма над ле жност.

По сто је три основ на на чи на за ели ми ни са ње не же ље не и 
штет не дру штве не по ја ве Пр ви, нај ко ре ни ти ји и нај ра ци о нал ни ји 
је – от кла ња ње узро ка4). Сма тра ју ћи да бор ба про тив те ро ри зма у 
ме ђу на род ним од но си ма не мо же да бу де ефи ка сна без утвр ђи ва-
ња и от кла ња ња та квих узро ка, ор га ни Ује ди ње них на ци ја и дру-
гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја, раз ви ли су ди ску си ју о њи хо вом 
утвр ђи ва њу, али ни су ус пе ли то да учи не, ни ти да пре ду зму ак тив-
но сти ко је би до ве ле до от кла ња ња тих узро ка.   

Дру ги на чин су зби ја ња од ре ђе не по ја ве је ко ри шће ње пре-
вен ци је, од но сно на сто ја ње да по сто је ћи узро ци не про из ве ду не-
ке ло ше по сле ди це. Пре вен ци ја те ро ри зма нај че шће се сво ди на 
от кри ва ње по тен ци јал них те ро ри ста пре не го што они из вр ше 
кри вич но де ло. Број те ро ри стич ких ак ци ја ме ђу на род них раз ме-
ра сва ка ко би се сма њио ка да те ро ри стич ке гру пе не би на и ла зи ле 
на по др шку уну тар по је ди не зе мље или у ино стран ству. Уко ли ко 
та кве гру пе не ма ју упо ри ште у до ма ћем ста нов ни штву (што нај че-
шће зна чи да узро ци ко је оне опа жа ју не де лу ју на дру ге), оне по-
ку ша ва ју да га на ђу у ино стран ству и да се снаб де ва ју сред стви ма 

4) Димитријевић, В ( 2000): 203
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по треб ним за  ак ци ју. Уко ли ко  ова по др шка из о ста не, те ро ри стич-
ке гру пе не мо гу да обез бе де људ ство и сред ства за сво је ак тив но-
сти и не мо гу да оп ста ну. 

Тре ћи на чин са сто ји се у од вра ћа њу ко је се по сти же ка зна-
ма – ре пре си јом, ко ја тре ба да од вра ти те ро ри сту од те ро ри стич ког 
на па да.  Свет ска ор га ни за ци ја је у про шло сти је ди не ви дљи ве ре-
зул та те у бор би про тив те ро ри зма на гло бал ном  пла ну бе ле жи ла 
у од вр ћа њу, јер је ре пре си ја би ла је ди на ме ра ко ја је мо гла да бу де 
по др жа на од стра не ве ћи не чла ни ца УН. То се об ја шња ва  ти ме 
што је лак ше по сти ћи са гла сност о штет но сти не ког по на ша ња, 
не го му на ћи об ја шње ње. С дру ге стра не, струк ту ра ор га на ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја и њи хо во де ло ва ње по го ду ју сра змер но 
јед но стра ним ме ра ма ко је се ад ми ни стра тив но мо гу оства ри ти и 
ко је из гле да ју до вољ но јед но бра зне да би би ле при ме њи ве на сва 
дру штва. 

Раз ли чи ти ме ђу на род ни ин стру мен ти оп ште при ро де ко ји    
су до са да при прем љни под по кро ви тељ ством УН или спе ци ја ли-
зо ва них аген ци ја има ју углав ном је дан циљ – да од го во ре на ме ђу-
на род ни те ро ри зам ин тер на ци о на ли за ци јом ре пре си је. Ме ђу тим, 
због не по сто ја ња кон се зу са у од ре ђи ва њу пој ма те ро ри зма, др жа-
ве ни су ус пе ле да осну ју ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал чи ји 
би за да так био да ка жња ва ју овај тип зло чи на.  Ре пре си ја је за то 
оста вље на до ма ћим по ли циј ским сна га ма и су до ви ма, а ње на ефи-
ка сност уве ли ко за ви си од ква ли те та по ли циј ске и суд ске са рад ње 
из ме ђу др жа ва. 

СТРУК ТУ РА МЕ ЂУ НА РОД НИХ  
АН ТИ ТЕ РО РИ СТИЧ КИХ  ПРАВ НИХ ИН СТРУ МЕН ТА

Ак ту ел ну струк ту ру ме ђу на род них ан ти те ро ри стич ких  
прав них ин стру мен та чи не:

- уни вер зал ни спо ра зу ми, кон вен ци је ко ји се од но се на 
спре ча ва ње и су зби ја ње ме ђу на род ног те ро ри зма;

- ин стру мен ти ко ји су усво је ни на ре ги о нал ном ни воу;
- де кла ра ци је ко је су омо гу ћи ле прав ни оквир за ме ђу на-

род ну ак ци ју на пре вен ци ји и су зби ја њу те ро ри зма по-
след њих го ди на;

не ки ре ле вант ни ме ђу на род ни спо ра зу ми, или њи хо ви де ло-
ви  као што су Кон вен ци ја о без бед но сти осо бља УН и срод них 
оргaнизација, ко ју је усво ји ла Ге не рал на скуп шти на 1994, ко ја се 
све че шће сма тра ва жним ин стру мен том у овој обла сти или Же-
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нев ске кон вен ци је из 1949 и До дат ни про то ко ли из 1977. Прав ним 
ин стру мен ти ма у бор би про тив те ро ри зма тре ба ло би сма тра ти и 
кон вен ци је о кон тро ли оруж ја за ма сов но уни ште ње. Кон вен ци ја о 
за бра ни раз во ја, про из вод ње и скла ди ште ња бак те ри о ло шког (би-
о ло шког) и ток сич ног оруж ја и њи хо вом уни шта ва њу, усво је на 10. 
апри ла 1972. го ди не, Кон вен ци ја о фи зич кој за шти ти  ну кле ар ног 
ма те ри ја ла, до не та  3. мар та 1980 го ди ни и Кон вен ци ја о за бра ни 
раз во ја, про из вод ње и скла ди ште ња и упо тре бе хе миј ског оруж ја и 
њи хо вом уни шта ва њу од 13. ја ну а ра 1993. го ди не. По ред ових кон-
вен ци ја из во ром ан ти те ро ри стич ког пра ва би мо гла да се сма тра и 
Уни вер зал на кон вен ци ја По штан ске уни је ко ја за бра њу је упо тре бу 
ме ђу на род ног по штан ског си сте ма за сла ње екс пло зи ва. 

 Из во ри ме ђу на род ног ан ти те ро ри стич ког пра ва не са сто је 
се са мо од тек сто ва „твр дог пра ва“ (hard law). Не за ви сно од по-
сто ја ња кон вен ци ја по треб но је узе ти у раз ма тра ње и ве ли ки број 
тек сто ва ме ког пра ва (soft law) ко је чи не ре зо лу ци је и дру ге од лу ке 
усво је не у Ује ди ње ним на ци ја ма и на ни воу раз ли чи тих  ре ги о нал-
них ор га ни за ци ја. Оне сво јим оби мом и све о бу хват но шћу пре ва зи-
ла зе обим и са др жи ну кон вец ни ја УН и ре ги о нал них ор га ни за ци ја.

До ку мен ти ко ји не ма ју оба ве зу ју ћи прав ни ка рак тер за др-
жа ве чла ни це, као што су, на при мер до ку мен ти Ор га ни за ци је за 
европ ску без бед ност и са рад њу, мо гу да има ју ве ли ки зна чај у ја ча-
њу ве за и са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца у су зби ја њу те ро ри зма. 
Број ова квих ака та, у ви ду од лу ка стал них те ла ових ор га ни за ци ја, 
сва ког да на је све ве ћи и пред ста вља осно ву за ефи ка сну са рад њу 
и кон цен тра ци ју ма те ри јал них и људ ских ре сур са у бор би про тив 
те ро ри зма. 

ПРАВ НА АН ТИ ТЕ РО РИ СТИЧКА 
КОН СТРУК ЦИ ЈА УН

За  че ти ри де це ни је усво је на је 21 ме ђу на род на ан ти те ро ри-
стич ка кон вен ци ја – 13 уни вер зал них5) и 8 са ре ги о нал ном при ме-

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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ном6).  Ма да су ове кон вен ци је ба ве те ро ри змом ис цеп ка но, од сли-
ка ва ју ћи огра ни че ни и фраг мен тар ни при ступ, уко ли ко би би ле на 
сна зи и у пот пу но сти при ме ње не, оне би, по тен ци јал но, ство ри ле 
со лид ни прав ни основ за бор бу про тив те ро ри зма. 

Од 1963. го ди не кон вен ци је пред ста вља ју основ не прав не 
ме ре у бор би про тив ме ђу на род ног те ро ра у мно гим ње го вим об-
ли ци ма. Не ки спо ра зу ми су ра ти фи ко ва ни од стра не ве ћег бро ја  
зе ма ља, док  нај но ви је кон вен ци је ни су на сна зи, јер их још ни је 
ра ти фи ко вао по тре бан број зе ма ља. По жељ но би, ме ђу тим, би ло да 
све зе мље ра ти фи ку ју ове основ не прав не ин стру мен те за су зби ја-
ње те ро ри зма, јер би то омо гу ћи ло и ефи ка сни ју бор бу про тив овог 
об ли ка по ли тич ког на си ља.   

Кон вен ци је УН су раз ви ле Ге не рал на скуп шти на, Ме ђу на-
род на ор га ни за ци ја за ци вил ну пло вид бу  (ICAO)  Ме ђу на род на 
по мор ска ор га ни за ци ја (IMO) и Међунарoдна аген ци ја за атом ску 
енер ги ју (IAEO).

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ЕФИ КА СНОСТ  КОН ВЕН ЦИ ЈА

Основ ни циљ кон вен ци ја је да утвр де оквир за ме ђу на род ну 
са рад њу ме ђу др жа ва ма и спре че или су зби ју ме ђу на род ни те ро-
ри зам. Све кон вен ци је има ју ме ђу на род ну при ме ну, од но сно зах-
те ва ју да у ак ту ко ји је из вр шен, по сто ји не ки од  ме ђу на род них 
еле ме на та. 

Кон вен ци је о те ро ри зму су усме ре не на ства ра ње мре же за 
са рад њу ме ђу др жа ва ма да би се обез бе ди ло да сви те ро ри сти бу ду 
на ђе ни, оп ту же ни и ка жње ни.

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)  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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 По себ не вр сте те ро ри стич ког на си ља, као што су от ми це, 
под ме та ње екс пло зи ва, и слич но де фи ни са не су као пре кр шај пре-
ма од ре ђе ној кон вен ци ји или дру га чи је ре че но, кон вен ци је има ју 
пар ци јал ни при ступ и од но се се на спе ци фич не пре кр ша је.

  Мо же се кон ста то ва ти да су кон вен ци је углав ном ре ак тив-
не, од но сно да се од но се на оно што се већ до го ди ло, осим две кон-
вен ци је ко је се од но се на ну кле ар ни те ро ри зам. Уни вер зал не кон-
вен ци је се ба ве спе ци фич ним пред ме том и го то во увек су усва ја не 
као ре зул тат кри зе или спек та ку лар ног те ро ри стич ког ин ци ден та. 
От ми це и са бо та жа у ци вил ном ва зду хо плов ству 60. и 70. го ди-
на про шлог ве ка под ста кле су Ује ди ње не на ци је да усво је че ти ри 
кон вен ци је ко је санк ци о ни шу те ро ри зам у овој обла сти.  Та ко ђе, 
уби ства и кид на по ва ња ди пло ма та до ве ла су до усва ја ња кон вен-
ци ја ко је се ба ве за шти том ди пло ма та, а ка сни је је усво је на и кон-
вен ци ја ко ја шти ти осо бље УН, као ре зул тат на па да на осо бље УН. 
Се дам де се тих го ди на при ме њи ва на су че сто  кид на по ва ња ци ви-
ла, што је до ве ло до усва ја ња кон вен ци је про тив узи ма ња та ла ца. 
Кон вен ци ја ко ја се ба ви те ро ри стич ким ак ти ма на мо ру усле ди ла 
је ка да је 1985. го ди не отет ита ли јан ски брод «Аки ле Ла у ра», док 
је по сле ди ца слу ча ја „Ло кер би“, об ра ња аме рич ког ави о на из над 
Шкот ске, би ло до но ше ње Кон вен ци је о пла стич ним екс пло зи ви ма 
1991. го ди не. Бом бар до ва ње аме рич ких ам ба са да у Ке ни ји и Тан-
за ни ји усло ви ло је да 1998. го ди не бу де усво је на кон вен ци ја ко ја се 
ба ви ла спре ча ва њем те ро ри стич ких  на па да  бом ба ма. 

Кон вен ци је као прав ни ин стру мен ти утвр ђу ју да те ро ри зам 
угро жа ва не ви не жр тве и људ ска пра ва. При то ме, не узи ма ју се у 
об зир узро ци због ко јих се она угро жа ва ју и по бу де оних ко ји их 
угро жа ва ју. Кон вен ци је де фи ни шу пре кр шај и пре кр ши о це на ко-
је се од но се и оба ве зу ју др жа ве пот пи сни це да при ме не од ре ђе не 
ме ре. 

Ови прав ни ин стру мен ти иден ти фи ку ју од ре ђе не осно ве 
пре ма ко ји ма све од го вор не стра не мо ра ју да утвр де ју рис дик ци-
ју над де фи ни са ним пре кр ша јем. По ред то га, оне ства ра ју оба ве-
зу зе мље у ко јој је осум њи че ни на ђен да утвр ди ју рис дик ци ју над 
пре кр ша јем пре ма кон вен ци ји.   Уко ли ко му та др жа ва не су ди он да 
је она оба ве зна да  из ру чи осум њи че ног пре ма од ред ба ма кон вен-
ци је, што се озна ча ва прин ци пом  „aut de de re aut ju di ca re“.

Пи та ње ефи ка сно сти по сто је ћих кон вен ци ја за су про ста-
вља ње те ро ри зму мо же да се са гле да са ма кар два аспет ка:
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- по је ди не др жа ве те шко или го то во ни ка ко ни су ра ти-
фи ко ва ле ове ин стру мен те, а ако то и учи ни ле оне их 
„озбиљ но не спро во де.“

- по ја вом са мо у би лач ког те ро ри зма до ве де на је у пи та ње  
нај ве ћа и пра ва вред ност кон вен ци ја да оне по ма жу у 
от кри ва њу, хап ше њу и лак шем су ђе њу по чи ни о ци ма те-
ро ри стич ких ака та. 

Ефи ка сност  кон вен ци ја ле жи у до број ле ги сла ти ви, али и у 
ефи ка сној при ме ни. И у јед ном и у дру гом сми слу то у прак си че-
сто ни је слу чај. Не ке кон вен ци је ни је ра ти фи ко вао ве ли ки број  др-
жа ва.  На при мер, Кон вен ци ја о за бра ни узи ма ња та ла ца је до не та 
још 1979. го ди не, али ју је до да нас ра ти фи ко ва ло са мо 110 зе ма ља, 
а те ро ри сти че сто при бе га ва ју узи ма њу та ла ца.  

Још је ди ску та бил ни је пи та ње спро во ђе ња од ред би кон вен-
ци ја, због по зна тог раз ли чи тог тре ти ра ња по је ди них ака та по ли-
тич ког на си ља у раз ли чи тим зе мља ма, дво стру ких стан дар да и 
не спрем но сти да се акт осу ди као те ро и стич ки без об зи ра ко је 
из вр ши лац. Ово је про блем  не са мо за зе мље у раз во ју, не го и за 
раз ви је не зе мље. 

По што кон вен ци је сле де та ко зва ни сек тор ски при ступ ни 
јед на од њих ни је на пра ви ла из у зе ће за на ци о нал но о сло бо ди лач ке 
по кре те, док су са мо Кон вен ци је о бом бар до ва њу (1997) и Ме ђу-
на род на кон вен ци ја и фи нан си ра њу (1999) за бра ни ле еск пли цит но 
по ли тич ка из у зе ћа у слу ча је ви ма екс тра ди ци је. 

Ан то ни Ост7) у ана ли зи ефи ка сно сти кон вен ци ја по ста вља 
јед но став но пи та ње: да ли се број од ре ђе них те ро ри стич ких ака-
та сма њу је, за то што по сто је ан ти те ро ри стич ки ин стру мен ти. Ост 
не ги ра ова кву прет по став ку и твр ди да, уко ли ко и по сто ји пад бро-
ја те ро ри стич ких ака та,  то ни је по сле ди ца кон вен ци ја већ дру гих 
фак то ра. Ост на во ди и при мер: у 1968. и 1969. го ди ни би ло је 122 
от ми це ави о на. Ка да је Ха шка кон вен ци ја сту пи ла на сна гу 1971. 
го ди не до шло је до зна чај ног па да бро ја от ми ца и на па да на ци вил-
не ави о не. Али то је ви ше би ла по сле ди ца чи ње ни це да су на па ди 
на ци вил не ави о не од ве ли ког зна ча ја за сва ку зе мљу - због мо гу ћег 
гу бит ка људ ских жи во та, али и због еко ном ско-фи нан сиј ских раз-
ло га. Зе мље су, за то, по сле 1969. го ди не уве ли ко по бољ ша ле обез-
бе ђе ње на аеро дро ми ма, кон тро лу пут ни ка и пр тља га.  Ост  на во ди 
да по сто ји још јед на ре зер ва  ка да је про це на ефи ка сно сти кон вен-
ци ја у пи та њу. Кон вен ци је су по треб не са мо он да ка да не фор мал ни 

7) Anthony Aust, Counter-Terrorism- A New Approach, Max Planck Yearbook of United Na-
tions Law (2001) str. 285-306
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ме ха ни зми - ве ћа са рад ња зе ма ља на ди пло мат ском, по ли циј ском и 
суд ском ни воу са рад ње -  ни су до вољ ни. 

Дру го, очи глед но је да  ус по ста вље ње кон вен ци ја са ква зи у-
ни вер зал ном ју рис дик ци јом и ти ме ве ћом ве ро ват но ћом хап ше ња 
и оп ту жби по чи ни ла ца те ро ри стич ког ак та ни је ути ца ло на сма ње-
ње на си ља.  Прет по став ка да ће свест по тен ци јал ног те ро ри сте о 
ка жњи во сти де ла и оба ве зи би ло ко је др жа ве у све ту да га ка зни 
ути ца ти на од вра ћа ње од те ро ри зма, по ста ла је не ре ал на због ин-
тен зи ви ра ња  са мо у би лач ког те ро ри зма. Број оних ко ји су ин спи-
ри са ни, об у че ни и мо жда зло у по тре бље ни да жр тву ју соп стве ни 
жи вот из во ђе њем те ро ри стич ког на си ља, све је  ве ћи.8)

Ова кри ти ка ипак не тре ба да до ве де у сум њу по тре бу уни-
вер зал них ан ти те ри стич ких спо ра зу ма. По сто ја ње ова квих ин-
стру ме на та под окри љем свет ске ор га ни за ци је омо гу ћа ва свим  
др жа ва ма да по ста ну део нор ма тив не бор бе про тив те ро ри зма, ма 
ка кав об лик и сна гу он имао.  Спрем ност на су зби ја ње овог без бед-
но сног про бле ма и од го вор ност ко је др жа ве пре у зи ма ју ра ти фи ка-
ци јом уни вер зал них ин стру ме на та пред ста вља зна ча јан до при нос 
ре ша ва њу про бле ма те ро ри зма. Про бле ми у ефи ка сно сти кон вен-
ци ја за су зби ја ње те ро ри зма ко ји су на ве де ни про бле ми су и дру-
гих до ку ме на та ме ђу на род ног пра ва, а  мо гу да бу ду са гле да ни и 
као про бле ми у ефи ка сно сти УН.    

ОП ШТА КОН ВЕН ЦИ ЈА

По је ди ни прав ни ци ме ђу на род ног пра ва9) сма тра ју да је 
основ на уло га ме ђу на род ног ан ти те ро ри стич ког пра ва да се ство-
ри јед на оп шта, све о бу хват на  (com pre hen si ve) кон вен ци ја  про тив 
те ро ри зма. 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 Terror-
ism, 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 гла-
сом «за» и 2 уздржана (Либан и Сирија). Генерална скупштина и њен Ad hoc коми-
тет 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 дру-
гих спектакуларних аката тероризма.  У уводу предлога Конвенције о спречавању и 
кажњавању одређених аката међународног тероризма, поднетом 25. септембра те го-
дине, САД су   покушале да отклоне забринутост неких држава да је Конвенција усме-
рена против национално-ослободилачких покрета. САД су указивале да је конвенција 
ограничена на особе које бесправно убијају, проузрокују озбиљна телесна оштећења 
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Оп шта кон вен ци ја би ком би но ва ла све по сто је ће кон вен ци је 
у ве зи са те ро ри змом у је дан ажу ри ран текст ко ји би ели ми ни сао 
пра зни не и нео д ре ђе но сти ко је по сто је у са да шњим кон вен ци ја ма, 
али не би учи нио су ви шним све прет ход не кон вен ци је.11) Она би 
тре ба ло да бу де из гра ђе на да основ ним прин ци пи ма ко ји су већ 
пред ста вље ни у ан ти те ро ри стич ким кон вен ци ја ма: зна чај тре ти ра-
ња те ро ри стич ких де ла као кри вич них, њи хо ву за кон ску ка жњи-
вост и зах тев за про це су и ра њем  или екс тра ди ци јом по чи нил ца;  
сна жан по зив зе мља ма чла ни ца ма да пре ду зму ак ци је да спре че 
те ро ри стич ке ак те и на гла сак на по тре би зе ма ља чла ни ца да са ра-
ђу ју, раз ме њу ју ин фор ма ци је и уза јам но обез бе ђу ју нај ве ћу мо гу ћу 
по моћ у ве зи са спре ча ва њем, ис тра га ма и про це су и ра њем те ро ри-
стич ких ака та. 

Кон вен ци ја би  омо гу ћи ла чвр шће ве зе у ме ђу на род ној са-
рад њи, не са мо у сми слу оба ве зе да се уло же на по ри за су зби ја ње 
те ро ри зма, већ та ко ђе и у сми слу оба ве за да се по стиг ну од ре ђе ни 
ре зул та ти. а зах те ва ла би и ели ми ни са ње за кон ских  нор ми ко је 
ства ра ју из у зет ке у ве зи са кривч но шћу де ла на по ли тич кој, фи-
ло зоф ској, иде о ло шкој, ра сној, ет нич ко, ре ли гиј ској или слич ној 
осно ви.

Оп шта кон вен ци ја  би тре ба ло, та ко ђе, да бу де до вољ но ши-
ро ка да об у хва ти све ра ни је при зна те об ли ке те ро ри стич ког на си-
ља ко ји су де фи ни са ни у по сто је ћим ан ти те ро ри стич ким кон вен-
ци ја ма. али и да об у хва ти ви до ве те ро ри зма ко ји ни су по сто ја ли у 
прет ход ним кон вен ци ја ма, а пред ви ђа ју  тех но ло шки на пре дак и 
про ме не по на ша ња. Ово мо же да укљу чи прет њу оруж јем за ма-
сов но уни шта ва ње, сај бер-те ро ри зам и да ан ти ци пи ра  дру ги на уч-
ни и тех но ло шки раз вој. 

Нај ве ћи про блем, при су тан при ли ком из ра де оп ште кон вен-
ци је, био је про блем  де фи ни ци је те ро ри зма. Шта раз ли ку је „те-
ро ри стич ку ор га ни за ци ју“ од «осло бо ди лач ког по кре та»? Да ли 
ис кљу чу је ак тив но сти на ци о нал них ору жа них сна га, чак иако је 
очи глед но да чи не акт те ро ри зма, од но сно шта пред ста вља „др жав-
ни те ро ри зам“? Арап ски ди пло ма ти на ста вља ју да твр де да сва ка 
оп шта де фи ни ци ја те ро ри зма тре ба да укљу чи фе но мен „др жав ног 
те ро ри зма“ и да га раз ли ку је од пра ва на са мо о пре де ље ње. Ор га-
ни за ци ја Ислам ске кон фе рен ци је и Арап ска ли га ин си сти ра ју 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) Специфичне дефиниције дела  ће наставити да усмеравају национал-
не законодавце у примени легислативе.  
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спо ра зум тре ба да ис кљу чи мо гућ ност да се те ро ри сти ма сма тра ју 
они ко ји су укљу че ни у бор бу про тив „стра не оку па ци је“. Ово би 
се, пре ма њи хо вом пред ло гу од но си ло и на осло бо ди лач ке по кре те 
укљу чу ју ћи Па ле стин ску осло бо ди лач ку ар ми ју и Ли бан ску ми ли-
ци ју, Хе збо лах ко ји се су про ста вља ју изра ел ским ак тив но сти ма.  

По сле хит них ме ра пред у зе тих од стра не Са ве та без бед но-
сти по во дом те ро ри стич ких на па да на САД 2001. го ди не на ста ла је 
но ва си ту а ци ја у бор би про тив те ро ри зма.  По зи ва ју ћи се на Гла-
ву 7 По ве ље УН Са вет је јед но гла сно до нео ре зо лу ци ју ко ја под 
прет њом санк ци ја ма зах те ва од свих др жа ва пот пун пре кид свих 
ве за и пру жа ње по мо ћи те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма, до но ше ње 
од го ва ра ју ћег за ко но дав ства и из ри чи то при зна је пра во др жа ва ма 
на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну са мо од бра ну у бор би про тив ме ђу-
на род ног те ро ри зма. По ред то га, Са вет без бед но сти уста но вља ва и 
спе ци јал ни ко ми тет, чи ме је ре пре сив на сна га ме ђу на род ног пра ва 
у слу ча је ви ма ка да се до ве ду у пи та ње за јед нич ки ин те ре си ме ђу-
на род не за јед ни це као це ли не зна чај но оја ча ла.    

Има ју ћи у ви ду ова кве од лу ке Са ве та без бед но сти, по је ди ни 
струч ња ци за ме ђу на род но пра во су по ста ви ли пи та ње свр сис ход-
но сти усва ја ња оп ште кон вен ци је о те ро ри зму че сто на во ди као 
нај ва жни ји бу ду ћи за да так у су зби ја њу те ро ри зма. Сма тра се да не 
тре ба оче ки ва ти са гла сност око де фи ни ци је те ро ри зма, као и да је 
у бор би про тив те ро ри зма по треб на кон кре ти за ци ја, ко ји пред лог 
оп ште кон вен ци је не ну ди. 

Не по сто ји, та ко ђе,  ни је дан ме ђу на род ни суд ко ји би био 
над ле жан за су ђе ња по је дин ци ма оп ту же ни ма за те ро ри стич ке ак-
те. Ме ђу на род ни кри вич ни суд би мо жда мо гао да бу де оспо со-
бљен за ове слу ча је ве,12) али до са да ни је по сто ја ла по ли тич ка во ља 
за то. 

Ме ђу тим, и по ред ова квих ди ле ма, ве ћи на зе ма ља, чла ни ца 
УН и прав ни ка сма тра да би оп шти спо ра зум  УН уна пре дио ме ђу-
на род не прав не ин стру мен те за су зби ја ње  те ро ри зма. 
12) Једино дело по статуту овог суда које би могло да покрије акте међународног теро-

ризма су злочини против човечности. Злочини против човечности укључују убиства 
која су почињена као део широког или систематског напада који је усмерен против ци-
вилног 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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ФУНК ЦИ О НАЛ НИ ПРИ СТУП ТЕ РО РИ ЗМУ  
У АК ТУ ЕЛ НИМ АН ТИ ТЕ РО РИ СТИЧ

КИМ ИН СТРУ МЕН ТИ МА

У ан ти те ро ри стич ком ме ђу на род ном пра ву су оства ре на зна-
чај на до стиг ну ћа, али, без об зи ра ко ли ко би ла зна чај на, она не мо-
гу да се  сма тра ју пот пу но раз ви је ним про це сом. Да нас  је очи глед-
но да би прав ни основ сам по се би тре ба ло да бу де оса вре ме њен 
и за тим пре тво рен у прак тич но сред ство бор бе про тив те ро ри зма.

Функ ци о нал ни при лаз те ро ри зму, ка рак те ри сти чан за да на-
шње ме ђу на род не од но се и ак тив ност ме ђу на род них ор га ни за ци је, 
ви ше ни је  усме рен са мо на ре пре сив ност, већ све ви ше раз ви ја 
и прав ну пре вен ци ју. Ме ђу на род но пра во тре ба да има за циљ да 
од вра ти по тен ци јал ног по чи ни о ца од на па да на ци вил но ста нов-
ни штво ре спре сив ним ме ра ма, али мо ра и да спре чи те ро ри стич ке 
ак те.

У том сми слу  раз ви ја ју се обла сти пра ва и ин стру мен ти 
бит ни за пре вен ци ју, док су у прет ход ном пе ри о ду ме ђу на род ни 
ин стру мен ти би ли са мо из обла сти кри вич ног пра ва. У ак ту-
ел ном ме ђу на род ном ан ти те ро ри тич ком пра ву  по сто ји та ко ђе и  
вер ти кал ни пра вац раз во ја,  јер  уни вер зал на ор га ни за ци ја до-
но си глав не ин стру мен те  ко ји тре ба да бу ду кон кре ти зо ва ни кроз 
спе ци ја ли зо ва не и ре ги о нал не ор га ни за ци је. 13)

ОД ВРА ЋА ЊЕ

Од вра ћа ју ћи ефе кат ме ђу на род ног пра ва за сни ва се на ком-
би на ци ји хар мо ни за ци је кри вич ног пра ва др жа ва и ње го ве ефи ка-
сне при ме не.

На па ди на од ре ђе не ме те  се тре ти ра ју као  кри вич на де ла,  
што има за циљ за шти ту од ре ђе них ме та као што су ави о ни, бро до-
ви, ну кле ар ни објек ти, ди пло мат ско осо бље. Ово је про ши ре но у 
ме ђу на род ним ин стру мен ти ма и на укуп но ста нов ни штво као мо-
гу ће ме те те ро ри ста. У пи та њу су  та о ци, жр тве бом бар до ва ња или 
ну кле ар ног те ро ри зма. 

За ан ти те ро ри стич ке кон вен ци је су ве ре ни тет др жа ва је још 
ве о ма би тан, јер се те ро ри стич ка де ла не тре ти ра ју  као ме ђу на род-
ни зло чи ни. Ова де ла оста ју, пре све га, кри вич на де ла ко ји ма тре-
ба да се ба ве на ци о нал ни прав ни си сте ми. Кон вен ци је се обра ћа ју 
др жа ва ма и зах те ва ју од њих да пре тво ре на ве де на кри вич на де ла 

13) Volker Roben, конференција “Terrorism as a Challenge for National and International Law”
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те ро ри зма  у кри вич на де ла у свом за ко но дав ству  од но сно др жа ва 
мо ра да ин кри ми ни ше  ак те на ко је се од но си кон вен ци ја. Из у зи ма-
ју ћи Кон вен ци ју о та о ци ма, ови прав ни ин стру мен ти се од но се на 
од ре ђе на кри вич на де ла без об зи ра на на ме ру из вр ши о ца. Они се 
та ко ђе од но се и на ак те ко ји су учи ње ни са на ме ром да се из вр ши 
при ти сак на вла ду да учи ни не што или да се уз др жи од чи ње ња. 

На ци о нал ни су до ви мо ра ју да ка зне по чи ни о це те ро ри стич-
ких де ла  оштром ка зном.  Ме ђу тим, ме ђу на род ни ин стру мен ти, 
због по тре бе да бу ду при хва тљи ве за што ве ћи број др жа ва,  не де-
фи ни шу ко ли ка је та ка зна.

По ред то га, кон вен ци је се од но се на све осо бе, без об зи ра да 
ли су при ват на ли ца или вла ди ни слу жбе ни ци и не при зна ју би ло 
ка кав иму ни тет, а кри вич ним де ли ма се сма тра не са мо из вр ше ње 
де ла, не го и са у че сни штво и под сти цај на из вр ше ње те ро ри стич-
ког ак та. 

ЕФИ КА СНА ПРИ МЕ НА

Из ве сни зло чи ни се да нас сма тра ју та ко да ле ко се жним да су 
њи ма по го ђе ни  не са мо ди рект на жр тва и  ло кал на и на ци о нал-
на дру штва,   не го до во де у опа сност  и ме ђу на род ну за јед ни цу у 
це ли ни. Ка да већ зло чин ни је спре чен, тре ба учи ни ти на пор да се 
оси гу ра и на док на ди ште та и при ме ни ре пре си ја ко ја ће ка зни ти и 
спре чи ти но ве зло чи не. У том сми слу ме ђу на род ни прав ни ин стру-
мен ти зах те ва ју од др жа ва да при ме не од ре ђе но по на ша ње пре ма 
по чи ни о ци ма те ро ри стич ких ака та. 

ОНЕ МО ГУ ЋА ВА ЊЕ ЗА ШТИ ТЕ  ТЕ РО РИ СТА

Од ве ли ког је зна ча ја, пре све га, да се оне мо гу ћи пру жа ње 
уто чи шта за по чи ни о це те ро ри стич ких ака та. По чи ни лац са мо у-
би лач ког ак та  не мо же, на рав но, да бу де од вра ћен мо гућ но шћу 
да бу де осу ђе њен због свог де ла.  Али, ни да нас  ни су сви те ро ри-
стич ки на па ди са мо у би лач ки, па је нај ва жни је  да оне осо бе ко је 
упра вља ју те ро ри стич ком мре жом мо гу да бу ду су о че не са су ђе-
њем.  Сви ин стру мен ти,  осим То киј ске кон вен ци је, има ју у сво јој 
осно ви глав ни прин цип да на вод ни по чи ни лац не сме да про на ђе 
уто чи ште на те ри то ри ји дру ге др жа ве, без об зи ра на сво ју на ци о-
нал ност или зло чин ко ји је по чи нио. Ма да се фор му ла ци је раз ли-
ку ју, ово је учи ње но у свим кон вен ци ја ма на три на чи на: уво ђе њем 
је дин стве ног и оба ве зу ју ћег при сту па суд ској над ле жно сти-ју рис-
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дик ци ји, прин ци пом aut de de re aut ju di ca re и зах те вом за  ефи ка сан 
екс тра ди ци о ни про цес.

Уста но вља ва ње и при ме на ју рис дик ци је

Јед на од глав них пре пре ка у ве зи са по тре бом да се оп ти ма-
ли зу је ме ђу на род на са рад ња у при ме ни кри вич ног пра ва од но си се 
на пи та ње  суд ске над ле жно сти. 

У прин ци пу те ро ри стич ки зло чи ни мо ра ју да бу ду ис тра же-
ни и про це су и ра ни на исти на чин као и дру ги зло чи ни. Зло чи не 
ис тра жу ју вла сти др жа ве у ко јој су се до го ди ли.14) Ме ђу тим, оп ште 
ме ђу на род но пра во не за бра њу је др жа ва ма да про ши ру ју при ме ну 
сво јих за ко на и над ле жност сво јих су до ва. Пре ма кон вен ци ја ма, 
др жа ве чла ни це мо ра ју да уста но ве сво ју ју рис дик ци ју над кри-
вич ним де ли ма ко је сва ка кон вен ци ја утвр ђу је, уко ли ко су по чи-
ње ни на ње ној те ри то ри ји, од но сно, од стра не ма кар јед ног ње ног 
др жа вља на или на бро ду под ње ном за ста вом и ре ги стро ва ном ави-
о ну.

По ста вља се пи та ње да ли се од ред бе о ју рис дик ци ји  у кон-
вен ци ја ма од но се на др жа вља не тре ће др жа ве, ка да зло чин ни је 
по чи њен на те ри то ри ји др жа ве, ње ном бро ду или ави о ну и осо ба 
ни је по ве за на са др жа вом на чи јој се те ри то ри ји на ла зи. 

Да би се из бе гло да те ро ри ста из бег не ка жња ва ње, кон вен ци-
је зах те ва ју од др жа ва да утвр де кри вич ну ју рис дик ци ју и за дру ге 
слу ча је ве.  Кон вен ци је зах те ва ју да,   чак и ка да зло чин или на вод-
ни по чи ни лац не ма ве зе са од ре ђе ном др жа вом, она мо ра да обез-
бе ди сво ју ју рис дик ци ју над по чи ни о цем уко ли ко је он при су тан 
или про на ђен на ње ној те ри то ри ји. Са из у зет ком по но во То киј ског 
до ку мен та15), кон вен ци је тра же да се на пра ви пре ли ми нар на ис тра-
га о чи ње ни ца ма  од ре ђе ног слу ча ја пре ма на ци о нал ном за ко но-

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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дав ству. Ка да је по чи ни лац кри вич ног де ла при су тан на те ри то ри-
ји не ке др жа ве, она мо ра, у скла ду са сво јим за ко ни ма, да га ли ши 
сло бо де или да пре ду зме дру ге ме ре ко је ће омо гу ћи ти кри вич но 
про це су и ра ње или екс тра ди ци ју не за ви сно од ме ста зло чи на и пи-
та ња да ли је ТА др жа ва до би ла зах тев за при вре ме но хап ше ње или 
фор мал ни зах тев за екс тра ди ци ју.

Кон вен ци је не пре ци зи ра ју ко ја др жа ва има при о ри тет у ју-
рис дик ци ји. У прак си, др жа ва ко ја има по чи ни о ца у свом за тво ру, 
има пр ва мо гућ ност да му су ди, али уко ли ко то не ура ди има оба-
ве зу да за поч не про це ду ру за екс тра ди ци ју.

У екс трем ним слу ча је ви ма др жа ва мо же, на ху ма ни тар ном 
пла ну, да га ран ту је сло бо дан про ла зак пре ко сво је те ри то ри је по-
чи ни о ци ма кри вич них де ла ка ко би се, на при мер, спа сли жи во ти 
та ла ца или обез бе ди ло њи хо во пу шта ње.

Екс тра ди ци ја

У ме ђу на род ном пра ву не по сто је од ред бе ко је ука зу ју да ме-
ђу на род на са рад ња у кри вич ним пи та њи ма мо же да спре чи би ло 
ко ју др жа ву да про те ра, де пор ту је, пре да или ис по ру чи стран ца, 
стра ног др жа вља ни на или ста нов ни ка дру ге др жа ве.16) Од ред бе о 
екс тра ди ци ји, ме ђу тим, да ју мо гућ ност др жа ва ма да не вр ше екс-
тра ди ци ју сво јих соп стве них др жа вља на, али се он да  прет по ста-
вља да ће се осум њи че ни су о чи ти са про це сом у зе мљи, ко ја је од-
би ла да га ис по ру чи по екс тра ди ци о ном зах те ву. 

Кон вен ци је су усво ји ле су штин ски не га ти ван став утвр ђу ју-
ћи да мо ти ва ци ја, укљу чу ју ћи по ли тич ку и ре ли гиј ску, не оправ-
да ва од ре ђе ни акт. Ипак, мо ти ва ци ја огра ни ча ва оба ве зу за екс-
тра ди ци ју, од но сно  еск тра ди ци је не тре ба да бу де ако на вод ни 
по чи ни лац ри зи ку је да бу де про це су и ран са мо због сво јих ци ље ва.

У слу ча ју те ро ри зма, екс тра ди ци ја мо же да бу де нај бо ља оп-
ци ја, јер мо же да обез бе ди успе шно су ђе ње. Оно тре ба да бу де  ор-
га ни зо ва но та мо где га нај а де кват ни је омо гу ћа ва ју ис тра га, те жи на 
до ка за и све до ци. У це ли ни не из ру че ње тре ба да бу де рав но су ђе-
њу у скла ду са прин ци пом aut de de re aut ju di ca re. 

Уго во ри о екс тра ди ци ји зах те ва ју да је кри вич но де ло по-
чи ње но на те ри то ри ји др жа ве ко ја тра жи екс тра ди ци ју. Од ред бе 
утвр ђу ју не ко ли ко ле ги тим них раз ло га за што др жа ве мо гу 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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би ју екс тра ди ци ју: уко ли ко је осо ба соп стве ни др жа вља нин, а уну-
тра шњи за ко ни за бра њу ју екс тра ди ци ју и уко ли ко др жа ва ис ка зу је 
не по ве ре ње у пра вич ност дру гог прав ног си сте ма и/или у ту жи ла-
штво дру ге др жа ве.17)

Кон вен ци је не по ку ша ва ју да утвр де ше му при о ри те та у 
пи та њи ма ју рис дик ци је или екс тра ди ци је. Пра во  ју рис дик ци је 
мо жда би тре ба ло да се утвр ди на не у трал ном фо ру му, у крај њој 
ин стан ци у Са ве ту без бед но сти УН. Пре це дент  у том сми слу је 
слу чај  Ло кер би где, је, по сту па ју ћи у скла ду са Гла вом 7 По ве ље 
УН, Са вет без бед но сти зах те вао да Ли би ја ис по ру чи осум њи че не 
за оба ра ње аме рич ког ави о на из над Шкот ске или оп ту жни ца про-
тив Оса ме бин Ла де на и ње го вих са рад ни ка ка да је зах те ва но да 
та ли ба ни „од мах“  пре да ју Оса му бин Ла де на Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма.  

У ве зи са екс тра ди ци јом мо гу ће је по ста ви ти  пи та ње по-
ли тич ких из у зе та ка. У не ким екс тра ди ци о ним уго во ри ма и на ци-
о нал ном пра ву ин сти тра се да уко ли ко су зло чи ни по чи ње ни са 
по ли тич ким мо ти вом,  он да зло чи нац не мо же да бу де ис по ру чен. 
С озби ром на то да је ве ћи на те ро ри ста по чи ни ла де ло са по ли тич-
ким мо ти вом, ово би мо гло знат но да спре чи екс тра ди ци ју за те ро-
ри стич ке зло чи не. За то су не ки ин стру мен ти оти шли да ље и зах те-
ва ли да би ло ка кво по зи ва ње на по ли тич ке мо ти ве не оне мо гу ћа ва 
ис по ру че ње, од но сно ка жња ва ње те ро ри сте. Кон вен ци је о бом бар-
до ва њу (1997) и фи нан си ра њу (1999) екс пли цит но за бра њу ју по-
ли тич ке из у зет ке. Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма да је 
ли сту  у ко ју је увр сти ла од ре ђе ни број озбиљ них зло чи на ко ји се, 
у ци љу екс тра ди ци је, не тре ти ра ју као по ли тич ки. 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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КРИ ВИЧ НО ГО ЊЕ ЊЕ

Ме ђу на род ни стан дар ди у ве зи са оба ве зом да др жа ва  кри-
вич но го ни по чи ни о ца те ро ри стич ког ак та, уко ли ко га не ис по ру чи 
дру гој др жа ви, на гла ша ва ју са мо да се на то  про це су и ра ње при-
ме њу је на ци о нал но пра во. Али, по сто ји од ре ђе ни стан дард  ко ји 
ка же да др жа ве тре ба да при сту пе кри вич ном го ње ну она ко ка ко 
то чи не у слу ча је ви ма дру гих те шких кри вич них де ла пре ма  свом 
за ко но дав ству.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА

Ди ску си ја о про це су и ра њу пред на ци о нал ним су до ви ма је 
зна чај на, али не мо же да до при не се по ве ћа њу без бед но сти. То је 
по себ но по ста ло ак ту ел но са ин тен зи ви ра њем  но ве но вог ти па те-
ро ри стич ке прет ње - ме ђу на род не мре же те ро ри ста, чи ји су чла но-
ви и са мо у би це. 

Би ло је по треб но да се кон вен ци ја ма, од но сно ме ђу на род-
ним пра вом,  обез бе ди спре ча ва ње те ро ри стич ких на па да и ства ра-
ње без бед ног ме ђу на род ног окру же ња.  У том сми слу Ре зо лу ци ја 
Са ве та без бед но сти 1373 је све о бу хва тан од го вор на же љу ме ђу на-
род не за јед ни це да оне мо гу ћи те ро ри сти ма сред ства њи хо ве тр го-
ви не, фи на си ра ња, тај но сти, оруж ја и скло ни шта. Али, и из ве стан 
број кон вен ци ја и на по ра дру гих ор га ни за ци ја има за циљ да оне-
мо гу ћи при ступ сред стви ма ко ји ма те ро ри сти мо гу да из ве ду сво је 
на сил не ак те.

Ак ти  са вре ме ног ме га те ро ри зма су сло же ни и тра же ан га-
жо ва ње зна чај них сред ста ва. За то је основ на иде ја прав них ин-
стру ме на та за пре вен ци ју и су зби ја ње те ро ри зма оне мо гу ћа ва ње 
да те ро ри сти до ђу до сред ста ва ко ји ма ће из ве сти те на па де. То се 
пре све га од но си на фи нан си ра ње, као и на оне мо гу ћа ва ње да те-
ро ри сти до ђу до екс пло зи ва и раз ли ти чих вр ста оруж ја као што су 
хе миј ско, би о ло шко или  ну кле а а но-ра ди о ло шко оруж је.

ФИ НАН СИ РА ЊЕ 

Ге не рал на скуп шти на УН усво ји ла је де цем бра 1999. Ме
ђу на род ну кон вен ци ју о су зби ја њу фи нан си ра ња те ро ри зма.  
Циљ те кон вен ци је је да по мог не у спре ча ва њу те ро ри зма пре се ца-

уколико се тражи у циљу процесуирања или прогањања особе због њених политичких 
ставова. 
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њем фон до ва ко ји су по треб ни те ро ри сти ма да би из вр ши ли зло чи-
не. То под ра зу ме ва и ад ми ни стра тив не и ре пре сив не ин стру мен те. 

Кон вен ци ја сма тра кри вич ним де лом ши рок спек тар ак тив-
но сти ко је има ју на ме ру да фи нан сиј ски по др же те ро ри стич ке ак-
тив но сти, без об зи ра да ли је те ро ри стич ки акт већ по чи њен,  да ли 
су фон до ви сте че ни ле гал но или не ле гал но и  да ли су већ ис ко ри-
шће ни за фи нан си ра ње те ро ри стич ких ака та.  

Пи та ње фи нан си ра ња те ро ри стич ких гру па по сто је све ви ше 
зна чај но, јер пре ма про це на ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, 
пра ње нов ца у свет ским раз ме ра ма до сти же два до пет од сто гло-
бал ног бру то до ма ћег про из во да.  У све ту се го ди шње „опе ре“ из-
ме ђу 600 ми ли јар ди и 1,5 би ли о на до ла ра, а  део тог нов ца сти же 
до те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Нај ве ћи део нов ца при ку пља се 
од швер ца дро ге, пре про да је оруж ја као и ви ше го ди шње тр го ви не 
љу ди ма и  ими гран ти ма. Пре ма оба ве штај ним по да ци ма, сред ста-
ва се при ку пља ју у џа ми ја ма и ислам ским кул тур ним цен три ма у 
по је ди ним ислам ским зе мља ма, али и у за пад ним зе мља ма.19) У из-
ве шта ју ЦИА пред ста вље ном у Ује ди ње ним на ци ја ма 2005. го ди не 
из нет је по да так да су у по след њих де сет го ди на ор га ни за ци је џи-
ха да фи нан си ра не са 300 до 500 ми ли о на до ла ра.20)

За сла ње нов ца екс тре ми стич ким ор га ни за ци ја ма ко ри сте се  
иле гал ни ка на ли, ко је је на рав но те шко кон тро ли са ти. Обич но се у 
те свр хе слу же аген ци је за тран сфер нов ца, сла ње нов ца из зе мље у 
зе мљу ко ји се мо гао по ди за ти са мо пу тем од ре ђе не ши фре и осо ба 
ко је  лич но но се но вац од зе мље до зе мље.21)    

ЕКС ПЛО ЗИВ

Те ро ри сти су, углав ном, кон вен ци о нал ни у упо тре би оруж ја,  
јер ко ри сте екс пло зив и бом бе. Кон вен ци ја о обе ле жа ва њу 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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стич ног екс пло зи ва у ци љу де тек ци је огра ни ча ва упо тре бу нео-
бе ле же ног пла стич ног екс пло зи ва ко ји мо же да бу де упо тре бљен 
у ва зду шним са бо та жа ма. Кон вен ци ја оба ве зу је др жа ве да  обез-
бе де хе миј ско обе ле жа ва ње ка ко  би олак ша ла де тек ци ја пла стич-
ног екс пло зи ва. Др жа ве су, и исто вре ме,  оба ве зне и да обез бе де 
ефи ка сну кон тро лу над „нео зна че ним пла стич ним екс пло зи вом“, 
од но сно оним ко ји не са др жи је дан од де тек ту ју ћих аге на са ко ји је 
опи сан у тех нич ком при ло гу те кон вен ци је.

ОРУЖ ЈЕ ЗА МА СОВ НО УНИ ШТА ВА ЊЕ

Осим Аум Шин ри ки о вог на па да са ри ном у То киј ској же ле-
зни ци 1995. го ди не и (не ја сне) упо тре бе ан трак са у по је ди ним гра-
до ви ма САД у ок то бру 2001. го ди не22),  сви те ро ри стич ки ак ти у 
по след ње две де це ни је су би ли кон вен ци о нал ни. Те ро ри сти се за-
др жа ва ју на екс пло зи ву, бом ба ма, за па љи вим бом ба ма, под ме та њу 
по жа ра, ору жа ним  на па ди ма, кид на по ва њи ма и ван да ли зму чак и 
ка да из во де ак те чи ји је број жр та ва ве ли ки  - као што су на па ди у 
Њу јор ку и Ва шинг то ну, Мо скви, Ма дри ду или Лон до ну. 

Број те ро ри стич ких на па да је опао кра јем 90-тих го ди на 
про шлог ве ка, али је  те ро ри зам по стао нај ве ћи ме ђу на род ни без-
бед но сни про блем. Раз лог за ова кав па ра докс на ла зи се не са мо у  
чи ње ни ци да да на шњи те ро ри зам про из во ди ве ли ки  број жр та ва 
већ, мо жда  још зна чај ни је, да је  мо гу ћа ње го ва ве за са  оруж јем за 
ма сов но уни шта ва ње и иза зи ва ње још ве ћих по сле ди ца.

Те ро ри сти су сма тра ли да је упо тре ба оруж ја за ма сов-
но уни шта ва ње  кон тра про дук тив на за до сти за ње по ли тич ког 
ци ља и до би ја ње јав не по др шке за тај циљ. Струч њак за те ро-
ри зам Бра јан Џен кис је кон ста то вао још 1977. у ве зи са мо гу ћом 
упо тре бом ну кле ра ног оруж ја «Те ро ри сти же ле да мно го љу ди  
гле да, а не да мно го љу ди  умре».23). Овај раз лог је мо гао да бу де 
про ши рен и на би о ло шко и хе миј ско оруж је.

Не ки ко мен та то ри упо зо ра ва ју, ме ђу тим,  да са мо жр тво ва-
ње  мо же да про ме ни став те ро ри ста пре ма оруж ју за ма сов но уни-
шта ва ње. Те шко да би та кво оруж је упо тре би ле се ку лар не те ро ри-
стич ке ор га ни за ци је са по ли тич ким ци ље ви ма за ко је је по треб на 
по др шка јав но сти. Ме ђу тим, мо гу ће је да по је дин ци, чи ји 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 осве та и иза зи ва ње ха о са и пат њи, не го по сти за ње од ре ђе ног 
по ли тич ког ци ља, упо тре бе и та кво оруж је уко ли ко им  оно бу де 
до ступ но. Мо гу ће је прет по ста ви ти да би оруж је за ма сов но уни-
шта ва ње  мо гле да упо тре бе  ре ли ги о зне те ро ри стич ке гру пе же ле 
да им пре си о ни ра ју бо га, а не јав ност, екс трем не де сни чар ске ор га-
ни за ци је или сек те ко је пред ви ђа ју апо ка лип су. 24) 

Због ове ак ту ел не и ре ал не опа сно сти, мно ге др жа ве и ме ђу-
на род не ор га ни за ци је за о ку пље не су, с јед не стра не, па жњом  да 
би ло ко ја вр ста тзв ABC (ato mic, bi o lo gi cal, che mi cal) оруж ја  не 
до спе у ру ке те ро ри ста, а, с дру ге стра не, раз ви ја њем  ка па ци те та 
за од бра ну од оруж ја за ма сов но уни шта ва ње.

Ну кле ар на енер ги ја мо же да бу де не са мо ме та те ро ри стич-
ког на па да, не го и сред ство ко јим те ро ри сти мо гу да се по слу же. 
25) Ну кле ар ни спо ра зум о не про ли фе ра ци ји26) тра жи од чла ни ца, зе-
мља ко је не ма ју ну кле ар но оруж је, да ста ве свој ну кле ар ни ма те-
ри јал под ме ђу на род ну кон тро лу.   Та ко ђе, тра жи се утвр ђи ва ње 
стан дар да за без бед но во ђе ње ну кле ар них ак тив но сти. Кон вен-
ци ја о фи зич кој за шти ти ну кле ар ног ма те ри ја ла из 1980. го ди не 
тра жи фи зич ку за шти ту са мо за ма те ри јал ко ји се тран спор ту је у 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју. За то је би ло нео п ход но да се до не се ин-
стру мент ко ји би спре чио ко ри шће ње ну кле ар ног оруж ја од стра не 
те ро ри ста. Кон вен ци ја о су зби ја њу ака та ну кле ар ног те ро ри
зма усво је на је апри ла 2005. го ди не и пред ста вља по след њу у ни зу 
ан ти те ро и стич ких кон вен ци ја свет ске ор га ни за ци је. 

Кон вен ци ја о хе миј ском оруж ју за бра њу је раз вој, 
произвoдњу и упо тре бу хе миј ског оруж ја и ства ра прав ну осно ву 
на исти на чин као и спе ци фич не ан ти те ро ри стич ке кон вен ци је ко-
је се ба ве овом прет њом. Кон вен ци ја тра жи од свoјих чла ни ца да 
обез бе де на ци о нал но за ко но дав ство, укљу чу ју ћи и ка зне но. Пре ма 
кон вен ци ји по сто је ћи сто ко ви хе миј ског оруж ја ће би ти уни ште-

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 ре жим не про ли фе ра ци је хемикалијa дво стру ке на ме не, „dual-
use“ од ко јих мо же да се про из ве де хе миј ско оруж је. У том сми слу 
Кон вен ци ја обез бе ђу је раз ли чи те вр сте ин спек ци ја. 

Кон вен ци ја о за бра ни раз во ја, про из вод ње и склaдишт
ења бак те ри о ло шког (би о ло шког) и ток сич ног оруж ја и о њи
хо вом уни шта ва њу пот пи са на је још 1972. го ди не. Ме ђу тим, по-
што овом кон вен ци јом ни је осно ва но ме ђу на род но те ло ко је би 
на гле да ло ње го ву при ме ну, одр жа на је кон фе рен ци ја 2001. го ди не 
на ко јој је при пре мљен до дат ни  про то кол. (САД ни су пот пи са ле 
овај про то кол.)

 КА НА ЛИ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

Те ро ри стич ки ак ти мо гу да упо тре бе ме ђу на род не ка на ле ко-
му ни ка ци ја као пут или мо гућ ност  за ре а ли за ци ју те ро ри стич ких 
ака та  или за тран спорт по треб ног оруж ја или дру ге ло ги стич ке 
по др шке.

Спре ча ва ње обе вр сте на па да – на лу ке и тран спорт бро до ва 
- за да так је Ме ђу на род не ор га ни за ци је за по мор ство (IMО) пре ма 
Кон вен ци ји о су зби ја њу не за ко ни тих ака та про тив си гур но сти 
по мор ске пло вид бе, усво је ној 1974. го ди не. Кра јем 2002. го ди не 
Кон фе рен ци ја чла ни ца Ме ђу на род не ор га ни за ци је за по мор ство 
до пу ни ла је ову кон вен ци ју та ко зва ним Пра вил ни ком27) о без бед
но сти бро до ва.  У су шти ни, Пра вил ник по ла зи од то га да је обез-
бе ђи ва ње си гур но сти бро до ва и ка па ци те та лу ка, ри зич на ме на-
џер ска ак тив ност. Циљ пра вил ни ка је да обез бе ди стан дар ди зо ван, 
кон зи стен тан оквир за  про це ње ни ри зик. Кон цепт ме наџ мен та је 
оли чен у пра вил ни ку ни зом ми ни мал них функ цо ни нал них без бед-
но сних зах те ва за бро до ве и луч ке ка па ци те те. Бро до ви су објек ти 
стал ног пре гле да, ве ри фи ка ци ја, по твр да и кон тр о ла да би се утвр-
ди ло да су њи хо ве без бед но сне ме ре при ме ње не. 

Мон тре ал ска кон вен ци ја и Про то кол на ту кон вен ци ју, 
ко ји укљу чу је ак те на си ља на ме ђу на род ним аеро дро ми ма, у 
ства ри су пр ви уго во ри ко ји се од но се на су зби ја ње те ро ри стич ког 
ак та.  Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ци вил но ва зду хо плов ство је 
при пре ми ла и ад ми ни стра тив не ме ре, од но сно упра вља ње кри за-
ма, слич но као и IMO да би утвр ди ла про це ду ре за по сту па ње у 
си ту а ци ја ма угро же но сти од те ро ри стич ких ака та ва зду хо пло ва и 
аеро дро ма.  

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 сво јој Основ ној ре зо лу ци ји из 1996. го ди не Ге не рал на 
скуп шти на се та ко ђе ба ви ла и пи та њи ма  гра нич них пре ла за и 
ми гра ци је, од но сно ази ла.  Од др жа ва је зах те ва но да пре ду зму 
ефи ка сне и од луч не ме ре у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма ме-
ђу на род ног пра ва и стан дар да људ ских пра ва за бр зу и ко нач ну 
ели ми на ци ју ме ђу на род ног те ро ри зма.

СР БИ ЈА И МЕ ЂУ НА РОД НО АН ТИ
ТЕ РО РИ СТИЧ КО ПРА ВО

Сма тра мо да је по треб но са мо украт ко да се кон ста ту је ка кав 
је од нос Ср би је пре ма  ме ђу на род ним прав ним ан ти те ро ри стич-
ким ин стру мен ти ма. 

СРЈ, од но сно др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра је сук-
це сор ским из ја ва ма ре гу ли са ла ста тус у се дам ме ђу на род них кон-
вен ци ја ко је су УН усво ји ле од 1963. до 1980. го ди не. Пре о са лих 
шест кон вен ци ја је ра ти фи ко ва но у пе ри о ду од 2001. до 2005. го-
ди не. Пре ма чла ну 60. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра, Ср би ја је прав ни след бе ник ове др жав не тво ре ви не,  
чи ме је Ср би ја прав но пре у зе ла и све ме ђу на род не спо ра зу ме ко је 
су ра ти фи ко ва ле др жа ве-прет ход ни це. 

Од ре ги о нал них кон вен ци ја СРЈ је 2001. го ди не  ра ти фи ко-
ва ла Европ ску кон вец ни ју о су зби ја њу те ро ри зма, ко ја је до не та у 
Стра збу ру 1977. го ди не,.

Ср би ја и ње не прет ход ни це – СФРЈ, СРЈ и Ср би ја и Цр на Го-
ра - су по ред ак тив но сти у ства ра њу ме ђу на род ног прав ног окви ра 
за бор бу про тив те ро ри зма, пред у зи ма ле и ефи кан се ме ре за при-
ме ну ан ти те ро ри стич ких уни вер зал них уго во ра – од пред у зи ма ња 
ме ра у за шти ти ва зду хо пло ва, уно ше ња у сво је за ко но дав ство од-
ред би о те ро ри зму до кон тро ле и уни шта ва ња  ма те ри ја ла ко ји мо-
гу да има ју дво стру ку упо тре бу и  бу ду зло у по тре бље ни за 

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ме ђу на рад но пра во има зна чај ну уло гу у су зби ја њу те ро ри-
зма. У по сто је ћем ан ти те ро ри стич ком ме ђу на род ном пра ву  оства-
ре на су вред на  до стиг ну ћа, али она не мо гу да се  сма тра ју пот пу но 
раз ви је ним про це сом. Нео п ход но је оса вре ме ни ти прав ни од нос и 
пре тво ри ти га у прак тич но сред ство бор бе про тив те ро ри зма. 
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Бор ба про тив те ро ри зма  ван  прав ног окви ра но си у се би 
опа сност  од ар би трар но сти, дво стру ких стан дар да и  при ме не  
„пра ва ја че га“. При то ме смо из раз ма тра ња чак из о ста ви ли   про-
блем „др жав ног те ро ри зма“ 

 По ред оства ри ва ња два зах те ва - за вр шет ка гло бал не оба-
ве зу ју ће све о бу хват не оп ште ан ти те ро ри стич ке кон вен ци је са 
сна жни јим ме ха ни зми ма при ме не и усва ја ња оп ште при хва ће не 
де фи ни ци је те ро ри зма, укљу чу ју ћи оп шту ли сту ка те го ри ја те ро-
ри стич ких зло чи на и за јед нич ке оп ште ка зне и ства ра ња и/или ме-
ђу на род ног  су да - по треб на су и дру га, су штин ска по ја шња ва ња и 
од лу ке у обла сти ме ђу на род ног пра ва. Ме ђу њи ма су:

- раз ма тра ње пи та ња екс тра ди ци је осо ба осум њи че них да 
су по чи ни ли те ро ри стич ке зло чи не; 

- раз ма тра ње за јед нич ких нор ми ко је се од но се на од го вор-
ност  и ка зне за  осо бе ко је се сма тра ју од го вор ни ма за 
те ро ри стич ка де ла учи ње на у њи хо ву ко рист;

- раз ја шња ва ње пи та ња ко ја се од но се на пра во при бе га ва-
ња упо тре би вој не си ле ван на ци о нал не те ри то ри је као 
од го вор на те ро ри стич ке на па де узи ма ју ћи у об зир од-
ред бе По ве ље УН и дру ге зна чај не нор ме и прин ци пе 
ме ђу на род ног пра ва; 

- оства ри ва ње ме ђу на род не од го вор но сти др жа ва ко је кр-
ше  оба ве зе да  се уз др жа ва ју од ор га ни зо ва ња, под стре-
ки ва ња, по ма га ња или уче шћа у те ро ри стич ким ак ти ма 
на те ри то ри ја ма дру гих др жа ва, или од при стан ка или 
ак тив но сти уну тар њи хо вих те ри то ри ја ко је су усме ре не 
на чи ње не та квих ака та.28)

Ме ђу на род но пра во, чи ји је из вор  прав на кон струк ци ја Ује-
ди ње них на ци ја,  сре ће се са про бле мом др жав но-цен три стич ког 
при сту па с јед не стра не и ре ша ва ња не др жав них про бле ма, као 
што је те ро ри стич ко на си ље. Ка ко од го во ри ти те ро ри зму, а не по-
вре ди ти нор ме ме ђу на род ног пра ва ство ре ног под окри љем свет-
ске ор га ни за ци је у ко ји ма је су бјект др жа ва. 

Ме ђу на род не прав ни ке  че ка за да так пре све га да ство ре:  
- оквир за прин ци пи јел ну ре фор му по сто је ћих пра ви ла  ка-

ко би се уста но ви ли усло ви за ак ци ју у си ту а ци ја ма про-
ме ње них без бед но сних им пе ра ти ва и вред но сти. Зах те-
ва се да од го вор бу де, пре све га, нео ру жа ни, од но сно да 
то бу де ак ци ја за сно ва на на ме ђу на род ном пра ву, по што 

28) Ecobescu.N...(2003) стр. 29
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оно пра ви раз ли ку из ме ђу ин ди ви ду ал не  и др жав не ак-
ци је. 

- про ме не у ме ђу на род ном пра ву ко је ће омо гу ћи ти прав но 
за сно ван од го вор на де ло ва ње не др жав них су бје ка та;

- ства ра ње  нор ма тив ног за ефи ка сно су про ста вља ње те-
ро ри стич ким опа сно сти ма,  за  од вра ћа ње ко ли ко и  за 
ре пре си ју;

- ус по ста вља ње сна жног ме ђу на род ног ме ха ни зма за ефи-
ка сно над гле да ње при ме не пре до че них ме ра про тив те-
ро ри зма, по ред сна же ња ме ђу на род не прав не осно ве.  
Мо же да се пред ви ди, на при мер по сте пе на тран сфор-
ма ци ја Ко ми те та за бор бу про тив те ро ри зма СБ у моћ ну 
УН аген ци ју, ко ја ну ди мре жу ре ги о нал них струк ту ра и 
ди рект но са ра ђу је са на ци о нал ним ор га ни ма ко ји се бо-
ре про тив те ро ри зма;

- са гле да ва ње бор бе про тив те ро ри зма у ве зи са  бор бом 
про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру гим прет ња ма 
свет ском ми ру и без бед но сти. Мо гла би да се усво ји и 
УН Плат фор ма за гло бал ну бор бу про тив те ро ри зма, ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла и дру гих прет њи људ ској без-
бед но сти, ми ру и пре жи вља ва њу ци ви ли за ци је. 
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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-
гу ће репресије, постало је недовољно у времену јачања наси-
ља и самоубилачког тероризма. Било је потребно да се међу-
народним правним инструментима делује превентивно и 
обез беди  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, хемијско-
биолошког и нуклеарног оружја, као и правни инструменти који 
спречавају финансирање терористичких активности. 
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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 DjuricAtanasevski 
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 in-
struments 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 repre-
sion, 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 ter-
rorists 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 fi-
nancing of terrorist activities.

This article considers, also, efficiency of antiterrorist instru-
ments 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 oth-
er ways  in a legal struggle against terrorism.
Key words: terrorism, international law, antiterrorist conventions
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ВАРКАЕВРОПСКЕХАРМОНИЈЕ
Рас по лу ће ни уни по ла ри зам Евро пе Уни је

1.ПОЛИТИКАИШЧЕЗЛИХСУПРОТНОСТИ  

Уко ли ко се де ша ва про цес еко но ми зо ва ња по ли ти ке, а де ша-
ва се као ка скад на ре дук ци ја: по ли тич ко се сво ди на еко ном ско, 
ге о по ли тич ко на ге о е ко ном ско, а ге о е ко ном ско на фи нан сиј ско у 
спе ку ла тив ним фор ма ма ње го вог од ви ја ња. Ин ва зив ни про дор еко-
но ми је у по ли ти ку, по ли тич ку сфе ру ли ша ва при мар них и спе ци-
фич них свој ста ва. Уме сто еко ном ске по ли ти ке или по ли тич ке еко
но ми је ши ри се са мо „уни вер зал на“ еко но ми ка, за пра во пре би ра ње 
по роб ном све ту и све ту ка пи та ла, ко је се ис цр пљу је у мо но ка у зал-
ном еко но ми ци зму, све де ном на ну ме рич ко раз ма тра ње ве ли чи на, 
сто ха сти ку и дру ге про це ду ре ме ре ња и са ме ра ва ња, ко шта ња и 
до би ти.

Утр ну ће кла сич не по ли ти ке се од ви ја ута жа ва њем би о ло-
шких тј. ин стинк тив них по тре ба ин ди ви дуа и њи хо вих при ра чу на-
тих зби ро ва, ма си стич ким по ти ра њем сва ке кул тур не и по ли тич ке 
раз ли ке, про тив ре че но сти, су прот но сти су ко ба...

Из по ли ти ке, ко ју оли ча ва ду го трај ни су коб у те ме љу дру-
штва, не ста је бит на ди мен зи ја, она ко ја тво ри по ли тич ко као та кво. 
Су прот но сти, у ства ри, не не ста ју, али се ма ски ра ју у не про ти вреч-
но сти по ли тич ког плу ра ли зма, нај че шће у ре фе рент ном окви ру 
про це ду рал не де мо кра ти је.

Пост и транс им план тан ти пост мо дер не обра зу ју пост по ли
ти ку и тран спо ли ти ку. Гло ба ли зо ва ним све том пост мо дер не по-
ли ти ке овла да ва би о по ли тич ка ин ди фе рен ци ја. Не у тра ли за ци ја 
по ли тич ког узро ку је дво стру ки гу би так пој ма:



СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22. стр. 5786.

58

1) о се би као ми сле ћем су бјек ту ко ји је сте и би ва у свом 
иден ти те ту - су бјек ту ко ји се де лат но аутен ти фи ку је (не 
ви дим се, не ви ди мо се, не са гле да ва мо се...), али и о:

2) су прот ном и про тив ном, као кон траст ном и кон тра и ден-
ти тет ном (не ви дим дру ге, не ви ди мо дру ге, не пре по-
зна је мо их).

2.ГУБИТАКПОЈМАОПРИЈАТЕЉУ

У та квим окол но сти ма онај ко ји хо ће да на у ди и овла да при-
ка зу је се као онај ко ји „до бро вољ ним да ва њем ту ђе кр ви“ хо ће по-
што-по то да по мог не они ма ко ји ни су упо зна ли вла сти ту сре ћу пре 
су сре та са но вим го спо да ром. За то су по треб не „еду ка ци ја“ и „пе-
да го ги ја“ по да ни ка но вог роп ства без ви дљи вих ла на ца, ко је пер-
су а зив ним тех ни ка ма об ли ку ју (не)свест тех но-ро бо ва. Об ја шња ва 
им се, за пра во, да њи хов скуп ни и по је ди нач ни по ло жај ни је роп-
ски не го сло бо дан, а да се њи хо ва рад на ди сци пли на и по слу шност 
огле да ју у сло бо ди кон фо ра.

Овла да ва ње су бјек тив но шћу дру гог је угро жа ва ње и ште та, 
на ро чи то ка да се под ме ће и про тив ста вља, ка да су штин ски оспо-
ра ва, на сва ки на чин при кра ћу је и до бо ла оште ћу је на ив ни и ти ме 
осла бље ни су бјект око ко га пре да тор ски об и гра ва.

Јер, оно што је оди ста по ли тич ки раз ли чи то и су прот но, ди-
фе рен ци ра но да кле, у тој ане сте тич кој игри без про тив не по ли ти ке 
ви ше не по сто ји. По ли ти ча ри, ко ји ру тин ски ома мљу ју де ма го ги-
јом не из во дљи вих обе ћа ња, по ста ју со ци јал ни ане сте зи о ло зи. Ла-
ти ни су зна ли да ка жу: Ко уме мно го да обе ћа ва, при чи ња ва ра дост 
бу да ли.

У кон фу зној ома ми по сто ји(м) са мо Ја или по сто ји мо Ми, 
ко ји уми шља мо да нам се не што про ти ви, да нам је про тив но, или 
још го ре, да се не че му про ти ви мо, док се, са вр ше но укло пље ни у 
по ли те ко ном ски игро каз, са свим и сва чим сла же мо!? А оно не ра-
зот кри ве но, што нас под му кло пот ко па ва и кр њи, што нас раз је да, 
оште ћу је и уни шта ва, у по ли тич ком и ге о по ли тич ком си му ла кру му 
то бо же не по сто ји!? У отво ре ном пре ло му по ли тич ког мо ра ла ши-
кља ју ком плек сне илу зи је о они ма ко ји нас „по шту ју“ и „пре зи ру“, 
„во ле и не во ле“. При вид но не ма(мо) про тив ни ка и не при ја те ља; 
на вод но по сто је још са мо не схва ће ни при ја те љи од чи је при ја тељ-
ске же сти не мо же да се по стра да.
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3.ВАРКАЕВРОПСКЕХАРМОНИЈЕ

Зар је мо гу ће да ви ше ико ве ру је да жи ви мо у све ту пре ста-
би лар не хар мо ни је? Да је Ср би ја хар мо нич на за јед ни ца? Да је Бал-
кан оли че ње хар мо ни је? Да је Европ ска уни ја оте ло тво ре на хар мо-
ниј ска струк ту ра?

Тран си де о ло шки и тран спо ли тич ки су ро гат све е вро пеј ства 
за сно ван је на стра те ги ји нео до љи ве вар ке, да је Евро па у вла сни-
штву Европ ске уни је не про ти вреч на да кле хар мо нич на по ја ва, 
иди лич но ли ше на су прот но сти на ре ла ци ји про тив ни ка и са ве-
зни ка у по сло ви ма ује ди ња ва ња. Евро па Уни је се, на и ме, у та квом 
дис кур су ис ка зу је ис кљу чи во, као већ схва ће ни или још не схва ће-
ни при ја тељ и са ве зник у не сум њи вом на у му европ ског је дин ства.

Евро па Уни је на сто ји на упе ча тљи вом и до бром ими џу. Ода-
тле из гле да као да је Евро па Уни је до бро ћуд на и до бро хот на ста ра-
те љи ца рас тр ча ле европ ске де чи це ко јој же ли сва ко до бро. При чи-
ња ва се као да ЕУ из сре ди шта сво је мо ћи, бо дре ћи их, уса вр ша ва 
и по бољ ша ва кан ди да те и пред кан ди да те, чак и оне ко ји ни су ни у 
јед ном од сте пе но ва них и пр сте но ва них ста ту са, иако су у Евро пи. 
За то је из гра ђе на ко ме сар ска че ка о ни ца, у ко јој се ти ска ју на ро ди у 
пре о ста лим зе мља ма жељ ним Евро пе уни је.

Па ци фи стич ким са мо о бја шње њем, Евро па Уни је, као уви-
ђав на и „бла га мај ка“ по ми ри тељ ка европ ских на ро да, не же ли 
ни ти је спо соб на да ико ме од њих бу де про тив ник и не при ја тељ. 
Кан ти јан ски рас по ло же на, уз па те тич не зву ке Мо цар та и Бе то ве на, 
Уни ја те жи ко нач ном ми ру у сво јој Евро пи.1)

4.МИРОТВОРНОУКАЗАЊЕЕВРОПЕУНИЈЕ

Евро па Уни је је мир на, Евро па жи ви у ми ру Уни је. Ту и та-
мо из би ја ју спо ро ви и су ко би, по не ки ма ли и огра ни че ни рат, али 
је Уни ја углав ном мир на. Сми ре на Евро па Уни је по ру чу је да ви ше 
не ће да ра ту је, бар не на свом тлу, осим ако је не ко не на пад не. Он-
да ће ЕУ да се бра ни, но, и ту има из у зе та ка.

Европ ска уни ја се, из ме ђу оста лог, схва та и као ми ров ни уго-
вор, пре вен тив на ан ти рат на али јан са и хар мо ни зу ју ћа струк ту ра 
ко ја во ди у кон ти нен тал ну за јед ни цу у ко јој ви ше ни ка да не ће би ти 
ра то ва. Та ква за јед ни ца те жи европ ском и свет ском ми ру, да кле, не 

1) Кан ти јан ске пре ми се европ ског ми ров ног про јек та нај у пут ни је је упо ре ди ти са из вор-
ни ком. Ви де ти: Кант Ема ну ел, Веч ни мир. Фи ло зоф ски на црт, гла ва „Пр ви од сек ко ји 
са др жи де фи ни тив не чла но ве веч ног ми ра ме ђу др жа ва ма“, стр. 27-37, Гу тен бер го ва 
га лак си ја, Бе о град – Ва ље во, 1995.
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ра ту је ни ти би тре ба ло да ра ту је на свом ни из ван свог про сто ра. 
Да ли је та ко?

Ни је, јер не кан тов ски и не па ци фи стич ки про блем на ста је у 
ге о по ли тич кој ка ко фо ни ји, на не мир ним про сто ри ма Евро пе из ван 
Уни је.2) А та кви не хар мо нич ни про сто ри, ис пу ње ни не при јат ним 
шу мо ви ма и ра то бор ним кр ча њем, на ла зе се на ру ском и про ру-
ском Ис то ку, на Бал ка ну и Кав ка зу.

Евро па Уни је је, уоста лом свој „веч ни мир“ от по че ла за јед но 
са Аме ри ком, јед ним ма лим и крат ко трај ним, али са свим европ-
ским ра том. Уни вер зал ни зна чај евро а ме рич ког рат ног пред у зе ћа 
је за па зио фи ло зоф Ка рел Ко сик: „Рат, што га Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве са сво јим са ве зни ци ма во де про тив Ју го сла ви је, омо гу ћа ва 
увид у цје ло куп ну да на шњу ствар ност, из ван ред ност ко ја по ста је 
кључ за ра зу мје ва ње су вре ме не нор мал но сти. Сво јим от кри ва ју-
ћим (из дај нич ким) зна че њем тај рат пре ра ста на мје ре и хо ри зонт 
сво јих тво ра ца. У ло кал ном ('бал кан ском') ра ту по ка зу је се шта се 
до га ђа са ци је лом пла не том.“3)

Да ли је и на про сто ри ма из ван Уни је, та ко бо га тим су прот-
но сти ма и про тив реч но сти ма, мо гућ мир ка кав је де ли мич но ус по-
ста вљен уну тар зе ма ља Уни је? Или се ЕУ не мо же за кле ти да ће на 
ис точ ним про сто ри ма Евро пе, као је ди ним на ко је још мо же да се 
ши ри, уоп ште, и у сва ком ин ци дент ном слу ча ју, за сту па ти по ли ти-
ку ми ра и са рад ње?

5.САМОПРИКАЗМОРАЛНЕСИЛЕ

Ма ло ко не уобра жа ва да је нај бо љи, чак и ка да не на сто ји да 
бу де до бар или бо љи не го што је сте. Евро па Уни је на сто ји да бу де 
не са мо је ди на не го и нај бо ља мо гућ ност европ ског је дин ства. ЕУ 
као ап со лут ни мо рал ни ар би тар – Евро па Уни је као до стиг ну то мо-
рал но ста ње кон ти нен та!

Ода тле из ла зи да је европ ска оп штост бо ља од по је ди нач но-
сти, европ ски уни вер за ли зам бо љи од европ ског пар ти ку ла ри зма. 
Су де ћи пре ма број ним де кла ра ци ја ма, ис хо ди да је Уни ја Евро пе, 
у сво јој ам би ци о зном уни о ни зму, бо ља, чак мно го бо ља од сво јих 
по је ди нач них чла ни ца. Чи ни се као да је евро крат ски Бри сел ви-
2) Кант је, до ду ше, пред ви део не по ду да ра ње из ме ђу мо рал ног про јек та веч ног ми ра и ње-

го ве по ли тич ке су прот но сти. Ви де ти: гла ву „О не са гла сно сти из ме ђу мо ра ла и по ли ти-
ке у по гле ду веч ног ми ра“, на ве де но де ло, стр. 75-93.

3) Ко сик Ка рел, О ди ле ма ма са вре ме не исто ри је, гла ва „Мо сто ви пре ко европ ске ри је ке“, 
по гла вље „Аме рич ки рат“, стр. 345-346, Раз лог, За греб, 2007.
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до ви ти ји и при вр же ни ји европ ској иде ји од сва ке европ ске на ци о-
нал не пре сто ни це по на о соб. Као да се упра во у ад ми ни стра тив ном 
сре ди шту Уни је су сти чу и по ја ча ва ју нај бо ља евро у ни о ни стич ка 
хте ња. На тој ма три ци ми шље ња Европ ска уни ја се пре ма др жа ва-
ма чла ни ца ма ис по ља ва као sum mum bo num.4)

Бри сел ски по ли тич ки цен три зам и по ли тич ка и мо рал на ар-
би тра жа, ме ђу тим, иза зи ва ју ра зу мљи ве от по ре на не за до вољ ној 
„пе ри фе ри ји“. Упра во не у ви ђав ним де ло ва њем над ме не бри сел ске 
евро кра ти је ме сти мич но на ста ју евро скеп тич ке ре ак ци је у зе мља-
ма чла ни ца ма.5)

Европ ска уни ја на сто ји на соп стве ној ви зи ји по ли тич ке ор га-
ни за ци је Евро пе, као што је већ и ње но ин сти ту ци о нал но по сто ја-
ње ре зул тат јед не од ре ђе не европ ске ви зи је. Ви зи ја Европ ске уни је 
по сту ли ра ла је од ре ђе не вред но сти, као што су не ке на кнад но фор-
ми ра не вред но сти плод жи во та Уни је. Европ ски си стем вред но сти 
и ви зи ја Евро пе ко ју оства ру је Уни ја, те сно су по ве за ни, то ли ко 
те сно да на пр ви по глед ни је ја сно шта че му прет хо ди; да ли си-
стем вред но сти ви зи ји, или је европ ска ви зи ја у те ме љу си сте ма 
вред но сти Европ ске уни је?.

Аме рич ки те о ре ти чар То мас Со вел је уста но вио да огра ни-
че на и нео гра ни че на ви зи ја под јед на ко ин си сти ра ју на узроч но-
сти“. „Уко ли ко су ви зи је 1. упро шће не про јек ци је ствар но сти 2. 
под ло жне кон тра дик тор но сти утвр ди вој на осно ву чи ње ни ца, он да 
све ви зи је мо ра ју су о чи ти сво је упро шће не пре ми се са чи ње ни ца-
ма. То им пли ци ра да све ви зи је мо ра ју раз ви ја ти ин те лек ту ал на и 
пси хич ка сред ства, за хва та ње у ко штац са кон тра дик ци ја ма и да 
сва ка из глед на кон вер зи ја мо ра иза ћи на крај са кон тра дик ци ја ма 
ко је се да ју на зре ти у ал тер на тив ној ви зи ји.“6)

При ме ње но на Евро пу Европ ске уни је пре до че но би мо гло 
да зна чи по тре бу ускла ђи ва ња упро шће не про јек ци је европ ске 
ствар но сти са кон тра дик ци ја ма из ни клим из чи ње ни ца ствар ног 
жи во та европ ских на ци ја и др жа ва. След стве но ре че ном, уко ли ко 
се те жи кон вер зи ји европ ског пар ти ку ла ри зма у то та ли тет Европ-
4) Упо ре до са мње њем о Европ ској уни ји као оте ло тво ре њу до бра, де лу је и мње ње о 

европ ском злу, или о злу у Евро пи. О то ме: Јуд То ни, „Про блем зла у по сле рат ној Евро-
пи“, Le Mon de di plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 20-23, бр. 32, јун 2008.

5) Де ли мич ни пре глед схва та ња евро скеп ти ци зма у ЕУ дат је у: Мар ко вић Г. Сло бо дан, 
„Евро скеп ти ци зам на кон ве ли ког про ши ре ња Европ се уни је, стр. 53-66, Евро па и за пад
ни Бал кан по сле ве ли ког про ши ре ња, збор ник, уред ник Сло бо дан Г. Мар ко вић, Ин сти тут 
за европ ске сту ди је, Бе о град, 2005. 

6) Со вел То мас, Кон фликт ви зи ја. Иде о ло шки ко ре ни по ли тич ких бор би, гла ва „Ви зи је и 
вред но сти“, стр. 200-201, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007. 
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ске уни је, по треб но је раз мо три ти кон тра дик ци је ко је по сто је у ал-
тер на ти ви – то та ли зу ју ћој и то тал ној Евро пи Уни је.

6.ЕВРОПСКИСИСТЕМВРЕДНОСТИ

Бри сел се, ме ђу тим, не над но си и не над ре ђу је са мо зе мља ма 
ЕУ, не го и зе мља ма ко је ни су ЕУ. Та ко се ства ра јед на ма ло за па же-
на ди хо то ми ја. Зе мље ко је су већ у Европ ској уни ји су то бо же бо ље 
од оних ко је још ни су, а тре ба ло би да бу ду. Ди хо то ми ја се те ме љи 
на фор мал ном ме ри лу члан ства и неч лан ства. Евро у ни о ни стич-
ки ин сај де ри се при ка зу ју бо љи мод не у ни о ни стич ких аут сај де ра. 
По ста вља ње на ко ло сек евро ин те гра ци ја и пу шта ње на утвр ђе ну 
тра су „при је ма у члан ство“ та квих зе ма ља, сма тра се њи хо вим 
„пра вил ним усме ре њем“ и ис пра вља њем не до ста та ка, пре ма раз-
ра ђе ним ме ри ли ма ка па ци те та за учла ње ње. Вр хун ско, ре кло би 
се, син те тич ко ме ри ло ти че се „до сти за ња европ ских стан дар да“, 
те при др жа ва ња и ис пу ње ња „европ ског си сте ма вред но сти“, за-
пра во по сву да пре по зна тљи вог „европ ског на чи на жи во та“.7)

Је дан од мно го број них са вре ме них „пу то пи са ца“ са Бал ка на 
Ита ли јан Фер на до Ген ти ли ни де фи ни сао је европ ске вред но сти на 
овај на чин: „Евро па обе ћа ва. Јер пред ста вља вред но сти као што су 
мир, сло бо да, прав да, де мо кра ти ја и по што ва ње до сто јан ства лич-
но сти. И пре све га, Евро пи и ње ној исто ри ји не ма кра ја. Јер су ове 
вред но сти бит ни је од ге о гра фи је и гра ни ца: ко год се за њих за ла-
же и бо ри, уче сник је истог пла на, европ ски је гра ђа нин.“8)

Оп ште при хва ће на са о бра ћај на ме та фо ра при кљу че ња је на-
да ле ко чу ве ни „европ ски пут“. Про ми шља ју ћи сло ве нач ки по ло-
жај, евро ре а ли ста То маж Маст нак је при ме тио ка ко је уз ви ки ва ње 
ло зин ке „Евро па“ по ста ла ал фа и оме га у по ли тич кој ко му ни ка-
ци ји: „'Евро па' је по ста ла стра те шки циљ по ли ти ке без стра те ги је. 
На род ко ји са да твр ди да је део 'Евро пе' и да је увек био, свим се 
си ла ма и свим уве ре њи ма ко је има, упу тио у 'Евро пу'.  Ку да во ди 
тај пут – не по тре бан као што се ви ди – ни ко ме ни је на ро чи то ја-
сно.“9)

7) О исто риј ским аспек ти ма ево лу ци је европ ског си сте ма вред но сти, из јед на че ног са на-
чи ном жи во та, ви де ти: Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „Euro pe 
as Way of Li fe, pp. 777-803, Pi mli co, Lon don, 2007.

8) Ген ти ли ни Фер нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до 
Бри се ла, гла ва „Европ ска ‘кри за’ ви ђе на из угла Бал ка на“, по гла вље „Ге о гра фи ја и вред-
но сти“, стр. 258, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 2008.

9) Маст нак То маж, Евро па: исто ри ја по ли тичког пој ма, гла ва „Но во европ ско јед но у-
мље“, стр. 13, Цен тар за ме ди је и ко му ни ка ци је - Бе о град ски круг, Бе о град, 2007.
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Ак си о ло шка ком по нен та те мељ ног кри те ри ју ма за „ула зак у 
Евро пу“ је, по све му су де ћи, бит на. Ње на ем пи риј ска ре ал ност сва-
ка ко, али и из ви то пе ре на и су лу да оче ки ва ња, те де ма го ги ја и уто-
пи зам ме ђу кан ди да ти ма за ула зак, та ко ђе. Књи жев ник Ми ло ван 
Да ној лић сма тра да је Ср би ја у три де се то го ди шњем за ка шње њу 
укла па ња у по ли тич ке, еко ном ске и мо рал не пре ди спо зи ци је ко је 
је ус по ста ви ла Уни ја. У Уни ју се, пре ма пи шче вим ре чи ма, угу ра-
ло пре ви ше „пу же ва го ла ћа“ ко ји оче ку ју „џа ба лук“ ко га, на рав-
но, не ће би ти. „По вољ но сти ко је на За па ду ужи ва ју при ви ле го ва не 
кла се оп се да ју на шу ма ло гра ђан шти ну, убе ђе ну да ће 'ула ском' у 
Евро пу и са ма од мах осво ји ти та кве при ви ле ги је. Бо гат ство За пад-
не Евро пе, ко је се осе ћа и у го ди на ма кри зе и де пре си је, из гра ђи-
ва но је ве ко ви ма, кр ва вим ра дом с јед не стра не, и пљач ком чи та вих 
кон ти не на та с дру ге стра не, и оно се не мо же при сво ји ти сту па њем 
у сло бод ну ца рин ску зо ну и пре пи си ва њем за кон ских ака та ко ји то 
бо гат ство шти те.“10)

7.ЕВРОПЉАНИСАОБЕСТРАНЕЗИДИНА

Не у пу ће ни би мо жда по ми сли ли да је Европ ска уни ја нај зад 
про на ђе ни рај бе ри ће та, то ле ран ци је, сло бо де и јед на ко сти. Њи-
ма се ЕУ не при чи ња ва као ег зи стен ци јал ни и мо рал ни es ha ton 
ми ле ни јум ске Оди се је европ ског чо ве ка, не го као из о биљ на ту ро-
пе ра тор ска де сти на ци ја - all in clu si ve аран жман бо рав ка у мно го 
угод ни јем и бо га ти јем кра ју. Ту ри стич ки све то на зор, пре у зет из 
бе де ке ра и про спе ка та са по ну да ма за оби ла ске и бо рав ке, на до-
ме шта ва па но рам ски по глед на европ ски свет. То, ме ђу тим, ни је 
аутен тич на Евро па не го њен ла ко ми сле но по тро шни су ро гат.

Еко ном ска и по ли тич ка ствар ност Евро пе Уни је, за пра во, ви-
ше ли чи на чи сти ли ште за не до ра сле и не до зре ле, јер је ЕУ већ 
учи ни ла и стал но чи ни три ја жу по ја ва на ци ја и др жа ва и пој мо ва 
њи хо вог иден ти те та. Број ним де фи ни ци ја ма и ди фе рен ци ра њи ма 
европ ског, по лу е вроп ског и не е вроп ског, Евро па Уни је је оме ђи ла 
гра ни це сло бо де при сту па ња и од сту па ња. По угле ду на ан тич ка и 
ка сни ја све то рим ска им пе ри јал на уоб ли че ња европ ске мо ћи, и са-
вре ме на Уни ја Евро пе је уре за ла и утвр ди ла сво је ли ме се, ли ма не 
и ли ма нее. По сле сим бо лич ког и ствар ног па да Бер лин ског зи да 
из гра ђе ни су мно ги без и ме ни зи до ви ко ји под ва ја ју на ро де и зе мље 
Евро пе на пе ри фе ри ји, али и Евро пу Уни је од Евро пе из ван Уни је. 

10) Да ноjлић Ми ло ван, „У за гр ља ју са не при ја те љем“, не дељ ник Пе чат, стр. 49-50, бр. 29, 
12. сеп тем бар 2008, ин тер вју, раз го ва рао Го ран Ко зић.
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Члан ства, кан ди да ту ре и пред кан ди да ту ре су иш че ку ју ћи пре град-
ци европ ске ре ал но сти,

Та мо где то пла и хлад на мо ра за пљу ску ју европ ске оба ле 
упа дљи ва фи зич ка гра ни ца Ста рог кон ти нен та ни је ни ти мо же би-
ти спор на. Али, та мо где се на коп ну мно же и пре пли ћу др жа ве 
и на ци је, ис точ не гра ни це Уни је се по ста вља ју по из вољ ним ге о-
по ли тич ким ме ри ли ма. Уну тра шње и спо ља шње гра ни це, Евро пе 
да кле, ни су не спор не.11)

Ода тле по ти че од сеч на раз ли ка Евро пља на in tra mu ros, и 
оних по гу ре них спо ља – Евро пља на из ван зи ди на псе у до-Цар ства. 
Као не ка да, у су ро вој раз де о би жи те ља на ци ви ли зо ва не и вар ва ре, 
са да је на де лу двој на по де ла на при ви ле го ва не чла но ве и хен ди ке-
пи ра не неч ла но ве Уни је. Сва ко иде та мо где је бо ље или где му се 
при чи ња ва бо љи так. Ода тле у Евро пи из ван Уни је вла да из ну ђе на 
ар бај тер ска по ма ма за „бе лом шен ген ском ли стом“, без ви зним ре-
жи мом и нео ме та ним „пу то ва њи ма у Евро пу“.

II

8.ДВОСТРУКИПРЕЛАЗ

Евро па Уни је те жи да ин сти ту ци о нал но пре мо сти то ко ве 
ко ји раз два ја ју оба ле кон ти нен та, оба ле чла ни ца и неч ла ни ца. У 
под ло зи пре до че не ди хо то ми је - оних ко ји је су и оних ко ји ни су 
у Евро пи Уни је - ни је по хра ње но са мо не при зна ва ње би ло ка кве 
„пра ве“ Евро пе из ван пу но прав ног са ста ва Уни је, не го и ома ло ва-
жа ва ње кан ди дат ских зе ма ља у дво стру кој тран зи ци ји.

Тран зи ци ја - про ход, пре нос, пре лаз или или пре ла зак, ка ко 
год - од ви јао се у дво стру ком об ли ку:

1) из са мо у прав ног и ре ал ног со ци ја ли зма и ко му ни зма, у 
де ре гу ли са ни нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, пр во бит ног и, нај че шће, 
си ро вог ман че стер ског ти па. Иако се пр во бит ност, у исто риј ском 
по гле ду, ти ца ла ар ха ич них фор ми аку му ла ци је ка пи та ла, ве ћи ни 
те о ре ти ча ра и исто ри ча ра то вре мен ско од ре ђе ње ни је сме та ло да 
у ско ри јој про шло сти про мов ше сме ну ста рог но вим по рет ком. 
Ста ри по ре дак је, на рав но, био про па ли ко му ни зам, а но ви об но-
вље ни ка пи та ли зам и де мо кра ти ја, по сле сед мо де це ниј ског пре ки-
11) Ско ро сва ка гра ни ца у Евро пи има кли цу сум ње и спор но сти. О то ме: За ни ни Пје ро, 

Зна че ње гра ни ца. При род на, исто риј ска и ду хов на од ре ђе ња, гла ва „Гра ни ца као зо на 
су ко ба“, стр. 98-123, Клио, Бе о град, 2002.
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да.12) У тран зи ци о ној иде о ло ги ји ре ста у ра ци ја „Ста рог по рет ка“ је 
у гло бал ним окви ри ма де фи ни са на као за жи вља ва ње Но вог (свет-
ског) по рет ка;13)

2) из екс и сточ них про сто ра из ван Уни је, у за пад ни про стор 
ЕУ, што озна ча ва ра ди кал ну про ме ну све то на зо ра, ге о по ли тич ке 
по зи ци је и ре са те ли ти за ци ју. Но, бр за и жељ на про ме на са ве знич-
ке ор би те у ве ћи ни слу ча је ва ни је про ту ма че на као но ва ге о по ли-
тич ка де тер ми на ци ја и гу би так сло бо де, већ су прот но, као зго ди-
так ве ће си гур но сти у окри љу моћ ни је, у том ча су за пра во, је ди не 
пре о ста ле али јан се гло бал не мо ћи.

9.ОРБИТАЛНЕЗАБЛУДЕ

Но ве ге о по ли тич ке ор би те тра же лан си ра ње но вих са те ли та. 
Кру же ње је за цр та но ако не и те ле ди ри го ва но. Ор би тал ни ин те рес 
се фор ми ра и спро во ди из све ви де ћег гра ви та ци о ног цен тра. Др-
жа ве ко је кру же по ор би ти има ју тек огра ни че не мо ћи за сту па ња и 
оства ре ња соп стве них ин те ре са, под усло вом да их у но вој кон сте-
ла ци ји уоп ште ис ка зу ју.

Ве ћи на ре са те ли ти зо ва них ис точ но е вроп ских зе ма ља ни је 
ни при ме ти ла об но вље ну бло ков ску ло ги ку и укри ве ни ми ли та-
ри зам „јед ног по ла“.14) Њи хо ве ди си дент ски ге не ри са не по ли тич ке 
ели те су нео т пор но под ле гле пре по ру ка ма „кра ја исто ри је“, пре пу-
стив ши се ко мот но уни по лар ној ар би тра жи пре о ста ле ме га си ле.

На ци је и др жа ве тзв. Но ве Евро пе су ви шком ло јал но сти 
пре ма но вом пост хе ге мо ну учи та ле сво је ма ју шне суд би не у „про-
ви ђе ње“ ко је је во ди ло Аме ри ку у но ви ми ле ни јум ко ји је она,  
бу ди ре че но, сма тра ла сво јим вре ме ном. Но во е вроп ске др жа ве у 
там пон ском ис точ ном под руч ју пре пу сти ле су се аме рич кој ви зи ји 
пре у ре ђе ња европ ског коп на, иако су за ре дом по ста ле чла ни це ЕУ. 
У не пре ва зи ђе ном стра ху од „по врат ка Ру си је“ по да ле су се про а-
ме рич кој стра сти ка ква ни је по сто ја ла ни ти  по сто ји ме ђу зе мља ма 
тзв. Ста ре Евро пе..  

Исто ри ја, у ма ка квом зна че њу схва ће на, по ка за ће убр зо зу-
бе ме си јан ски рас по ло же ним аме ри ка но кра та ма. Вре ме, та „чуд-
12) О то ме: Gil bert Mar tin, Hi story of the Twen ti eth Cen tury, chap ter „Bra ve New World“, pp. 

608-679, Har per Col lins Pu blis hers, Lon don, 2001.

13) Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „The End of the Old Or der“, pp. 
585-633, Pi mli co, Lon don, 2007.

14) Кне же вић Ми лош, Моћ За па да, Но ва ста ра Евро па, пр ва књи га, по гла вље „Ре са те ли-
ти за ци ја Евро-Ис то ка“, стр. 119-122, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005. 
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на ра бо та“, про ме ни ло је ти ту ла ра сво ји не. Вре ме на се, уоста лом, 
ме ња ју. По ка за ло се да ни је би ло мо гу ће раз ме ни ти де вал ви ра ну 
три јум фа ли стич ку „ва лу ту“ по бед ни ка у хлад ном ра ту, за „по лу ге 
у зла ту“ трај ног ми ле ни јум ског до бит ни ка и ли де ра чо ве чан ства на 
ње го вом пу ту ка ко зна че му!?  

10. ЈАЛТ СКИ НА ТО РЕ ЗИ ДУ УМ

Пре до че не про це се у њи хо вим кон крет ним исто риј ским и 
ге о по ли тич ким  ди мен зи ја ма увер љи во је илу стро ва ла ру ска на-
уч ни ца На та ли ја На руч ниц ка. Она је за па зи ла да је по сле кра ха 
СССР-а, За пад на Евро па оста ла „јалт ска“ и уз то кон со ли до ва на 
у НА ТО-у: „Али 'со ци ја ли стич ка Ис точ на Евро па', иза шав ши из 
ру ске кон тро ле, осу ла се у пост вер сај ски низ сит них и не са мо стал-
них др жа ва од Бал ти ка до Сре до зем ног мо ра. На о чи глед све та је 
на ста ла, за са да још ге о граф ска, али по тен ци јал но по ли тич ка Mit
te le e u ro pa, а као њен ор га ни за тор мо гла је се бе уми сли ти Не мач-
ка, чи је је ин те ре со ва ње за са мо стал ну уло гу пре ти ло да се про-
бу ди.“15)

Пра зни не се, уко ли ко су по жељ не или опа сне, све јед но, бр зо 
по пу ња ва ју. Ис пу ња ва ње по жељ не и опа сне ге о по ли тич ке пра зни-
не је осва ја ње. По ли тич ки гле да но, на „ни чи јој“ и „сва чи јој зе мљи“ 
гра ди се власт ко ја је по сва ја и чи ни де лом те ри то ри је осва ја ча. 
НА ТО је евро а ме рич ка вој на ор га ни за ци ја ко ја од сре ди не про-
шлог ве ка др жи (од брам бе ни?) ну кле ар ни „ки шо бран“ из над те-
ри то ри је Евро пе. Али, НА ТО је и ви ше од вој ног са ве за, он је свет 
за се бе, свет ко ји ути че на све об ли ке у по де ли европ ске вла сти.16) 

За ве ћи ну За пад ња ка про ши ре ње на Ис ток и по за пад ње ње 
европ ског Ис то ка је рад у по ни же ној пра зни ни, по пу ња ва ње „пра-
зног ме ста жи во та“, ис пу ња ва ње ре ал ном исто ри јом не че га што 
је из исто ри је одав но ис па ло. Фи ло зоф Ми лан Бр дар је при ме тио: 
„Ис точ на Евро па је 'по сто је ће' ко је не вре ди ни шта. Пре пе де сет 
го ди на - пре вред но ва ње је из во ђе но у име ко му ни зма; да нас се из-
во ди - про тив ко му ни зма. Ни у јед ном слу ча ју не ма бри ге о се би, 
са мо по што ва ња, до сто јан ства и ауто но ми је.“17)

15) На роч ниц ка На та ли ја, Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри ји, гла ва „Ру си ја, Mit te le u ro pa 
и Бал кан у ан гло сак сон ској ‘ге о по ли тич кој оси’ са вре ме не исто ри је“, стр. 474, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.

16) Да НА ТО има и сво је пра во су ђе, све до чи Ко ста Ча во шки у књи зи, Ха шки Ми но та ур. 
Хаг про тив прав де 1, гла ва „Ха шки суд под окри љем Атлант ског пак та“, стр. 188-189, 
Бе ок њи га – Срп ска ли бе рал на стран ка, Бе о град, 2007.

17) Бр дар Ми лан, Фи ло зо фи ја у Ди ша но вом пи со а ру. Пост мо дер ни пре сек XXве ков не фи
ло зо фи је, гла ва „Ис точ на Евро па: па рер го нал на пра зни на“, стр. 138, Из да вач ка кљи жар-
ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2002. 
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11.ЕВРОПСКАМЕГАЛОМАНИЈА

Евро па Уни је не же ли да Евро па бу де дво пол но би ће. Да ли 
са да ша ња Евро па има са мо је дан пол у Европ ској уни ји Бри се ла и 
Стра збу ра, као што је свет до  не дав но имао са мо је дан пол мо ћи 
усре ди штен у Аме ри ци?18) Или је тек Евро па у це ли ни жи вот ни и 
исто риј ски пар јед но пол них би ћа ко ја пре би ва ју на За па ду и Ис то-
ку Ста рог кон ти нен та?

Европ ска уни ја на сто ји да у сво је ин сти ту ци о нал но окри ље 
при ву че што ви ше зе ма ља не ка да шњег и са да шњег Евро-Ис то ка. 
На сто ја ње ЕУ је из ра зи то то та ли зу ју ће, пре ком по зи ци о но и ге о по-
ли тич ко. Ка да је реч о про до ру у Ру си ју, та ква про стор на по ли ти ка 
ши ре ња ЕУ на ли ку је ме га ло ма ни ји, јер се же да ле ко из ван оп се га 
вла сти те мо ћи. Оно за шта ЕУ оп ту жу је на ци о нал не ре жи ме на 
Бал ка ну – бал ка ни зам, ре ви зи о ни зам и ме га ло ма ни ја – обе ле жа ва 
екс пан зи ју ЕУ пре ма про сто ри ма ко ји јој исто риј ски и кон ти нен-
тал но не при па да ју.

Вре ме је по ка за ло да је Европ ска уни ја, као де ли мич на кон-
ти нен та ла на кон струк ци ја, у ства ри, по вра так јед ног де ла Евро пе 
соп стве ним екс пан зив ним, тј. ко ло ни јал ним тра ди ци ја ма на по-
стим пе ри ја лан на чин. Да Евро па Уни је, не ли чи на кла сич ну им-
пе ри ју, шта ви ше, да је за сно ва на на опро шта ју од би ло ко је вр сте 
им пе ри јал но сти, по тру дио се да до ка же евро по лог Нор ман Деј вис. 
„Европ ски по крет мо же да ис пра ти сво је ко ре не до се дам на е стог 
ве ка. Али ам би ци је на ци о нал них др жа ва уни шти ле су сва ку ини-
ци ја ти ву у том прав цу. Европљни су мо ра ли да ис пи ју гор ки та лог 
по ра за и по ни жа ва ња, пре не го што су сно ви ра них иде а ли ста  мо-
гли да се оства ре. Мо ра ли су да из гу бе сво је им пе ри је и на де о им-
пе ри ја ма, пре не го што вла де при о ри тет да ју сво јим су се ди ма.“19)

Но, и по ред из гу бље не, тач ни је ре че но, не сте че не им пе ри-
јал не цр те, Европ ска уни ја је ипак об но ви ла тра ди ци о нал ни пра-
вац европ ске екс пан зи је са за па да ка ис то ку. Ода тле се се „ши ре ње 
18) Фи ло зоф Ли но Ве љак сма тра су прот но, да у са вре ме ном гло ба ли зо ва ном све ту ви ше не 

де лу је до ми нант ни цен тар. „Да нас цен тар свјет ске мо ћи ви ше ни су ни Ва шинг тон, ни 
Мо сква, ни Пе кинг, ни Лон дон, ни ти су они ве за ни за би ло ко ју кон крет ну ин сти ту ци ју 
а по го то во не за би ло ко ју осо бу или име. Они су ано ним ни, то је ло ги ка про фи та као 
са мо свр ха.“ Ве љак Ли но, „По вра так Марк са и дру ге при че“, не дељ ник Вре ме, стр. 19, 
30. око то бар 2008.

19) Деј вис Нор ман, Евро па – јед на исто ри ја, гла ва „Di vi sa et in di vi sa. По де ље на и не по де-
ље на Евро па“, стр. 1064, Ве га ме ди ја, Но ви Сад, 2005.
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Евро пе“ по но во ука зу је као већ ис ку ша но по за пад ње ње, тј. ве стер-
ни за ци ја.20)

12.РАСПОЛУЋЕНИУНИПОЛАРИЗАМ
ЕВРОПЕУНИЈЕ

Ипак, про цес евро пе и за ци је, у ин те гри стич ком скло пу ве-
стер ни за ци је кон ти нен та, не те че глат ко, већ уз мно го оме та ња и 
отво ре них су ко ба ин те ре са. Об но вље ни евро цен три зам у ли ку ЕУ 
– оне вр сте Евро пе ко ја те жи да бу де са мо За пад без Ис то ка - су-
о ча ва се са две озбиљ не, у овом ча су, ре кло би се, не пре мо сти ве 
ба ри је ре:

1) над моћ ном Аме ри ком - ре ал ном тран са тлант ском атрак-
ци јом и уну та ре вроп ском кон тро лом Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва, пу тем НА ТО-а,21) и;

2) све сна жни јом Ру си јом - ре ал ним от по ром ши ре њу ЕУ и 
НА ТО-а, ко је пру жа ју зе мље из ру ске ин те ре сне сфе ре и 
Ру си ја, тј. Ру ска Фе де ра ци ја.

Уз то, два ви да европ ског уни по ла ри зма на го ве шта ва ни су и 
прак ти ко ва ни кроз до ми нант ни ити цај зе ма ља тзв. Ста ре Евро пе и 
пу тем све ве ћег ути ца ја зе ма ља тзв. Но ве Евро пе са про сто ра пре-
о бра ће ног екс-Ис то ка.22)

Са гле да но у ве стер ни стич кој це ли ни Евро а ме ри ке, (ин тер-
ни) европ ски уни по ла ри зам са о бра жа вао се гло бал ном уни по ла-
ри зму Аме ри ке. Аме ри ка, ме ђу тим, ни је у исто риј ској си ту а ци ји у 
ко јој се об ре ла Евро па Уни је. Док у се вер ној Аме ри ци већ по сто је 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (уз Мек си ко и Ка на ду), у Евро пи је 
тек у по во ју ства ра ње „Сје ди ње них Европ ских Др жа ва“. Оту да је 
аме рич ка аме ри ка но цен трич ност свет ска, тј. спо ља шња, док је об-
но ва европ ске евро цен трич но сти пре те жно уну тар кон ти нен тал на, 
тј. уну тра шња. Тек у ди мен зи ји евро ин те гра ци ја евро цен три зам 
20) Кне же вић Ми лош, на ве де но де ло,  по гла вље „Ве стер ни зам“, стр. 135-139.

21) Сло бо дан Де спот сма тра да Аме ри ка во ди дво лич ну игру са му сли ман ским све том и 
не гу је ви со ки при ра штај соп стве ног ста нов ни штва, док: „ЕУ из у ми ре и во ди по ли ти ку 
исла ми за ци је чи је смо по сле ди це на Бал ка ну нај о штри је осе ти ли. Исто вре ме но и због 
та кве иде о ло ги је, ЕУ не по сто ји као не за ви сан су бјект, већ све ви ше као евро а зиј ска 
плат фор ма НА ТО-а. Про јект европ ске од бра не је са хра њен са Ми те ра ном.“ Ви де ти Де-
спо тов ин тер вју „Страх од За па да“ у ме сеч ни ку Ге о по ли ти ка, стр. 13, бр. 28, 25. сеп тем-
бар 2008.

22) Judt Tony, Post war. A Hi story of Euro pe Sin ce 1945, chap ter „The Old Euro pe – and the 
New“, pp. 701-749, Pi mli co, Lon don, 2007.
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по при ма сво ја не ка да шња до бро по зна та, екс пан зив на и ко ло ни-
јал на свој ства.

Ода тле ни је те шко за кљу чи ти да је дво де це ниј ском гло бал-
ном уни по ла ри зму Аме ри ке аме ри ка но кра ти ји, на европ ском тлу 
би ла са о бра зна евро кра ти ја. Да нас је,ме ђу тим европ ски уни по ла-
ри зам до ве ден у пи та ње и на из ма ку.23)

13.АПОРЕТИКАЈЕДНОСТРАНОГПРОШИРЕЊА

Од у век је би ло ко ри сно зна ти соп стве ну ве ли чи ну и гу бер 
пре ма ко ме се мо же про те за ти. Трај ни осе ћај не до ра сло сти и ма ли-
не во ди у скру ше ност. Ре ал ни или нар ци со ид ни осе ћај ко ло сал не 
ве ли чи не, све јед но, мо же да об ли ку је ги ган ти зам па и ме га ло ма ни-
ју. У ге о по ли ти ци се, та ко ђе, мо гу опа зи ти про кру стов ске за ми сли 
на сил ног ис те за ња и уте за ња, са би ја ња и ра за сти ра ња. Раз у зда ни 
Про круст у ге по ли ти ци има зна че ње иза зи ва ча су ко ба и ра то ва.

Евро па Уни је на сто ји да се ус по ста ви као ком пак тан ге о-
граф ски и по ли тич ки агенс пре ма си ла ма из око ли не. Са би ра ју ћи и 
урав на ва ју ћи уну тра шње спољ но по ли тич ке при сту пе чла ни ца, ЕУ 
те жи је дин стве ном при ка зу кон ти нен тал них ин те ре са, спрам чи-
ни ла ца из не по сред ног окру же ња и са дру гих кон ти нен та.

Европ ска уни ја је, у ства ри, пр во ра зред на ге о по ли тич ка по-
ја ва За пад не Евро пе, јер се у све му бит ном осла ња на вла сти ту им-
пе ри јал ну тра ди ци ју и про стор ну ствар ност, то јест ге о по ли тич ку 
ам би ци ју пред ста вља ња и ши ре ња. Те ри то ри јал но ши ре ње је есен-
ци јал но ге по ли ти зо ва ње спољ не по ли ти ке. У Евро пи и из Евро пе 
се не ши ре европ ске на ци о нал не др жа ве, јер - пре ма Хел син шкој 
по ве љи - у де фи ни тив но раз гра ни че ној и те ри то ри јал но „за по сед-
ну тој“ Евро пи не ма ју ку да.24) Уме сто европ ских на ци о нал них др-
жа ва, ши ри се њи хов са вез у об ли ку Европ ске уни је.

Ши ре ње ЕУ је, по све му су де ћи, спе ци фич на исто риј ска 
на док на да за исто риј ски из ма клу мо гућ ност ко ло ни јал ног на сту-
па нај ја чих европ ских др жа ва. ЕУ је, у ства ри, њи хов на ро чи ти 
пост ко ло ни јал ни суп сти тут. Ши ре ње ЕУ је (не)мо гу ће са мо пре ма 
европ ском Ис то ку.
23)  О па ра док сал ној при ро ди европ ског уни по ла ри зма је лу цид но пи сао Ду шан 

Ни ко лиш, у књи зи САД или ни кад. Од гло ба ли зма ка то та ли та ри зму, гла ва „Аме ри ка, 
НА ТО и но ва, уни по лар на Евро па“, стр. 123-147, пи шче во из да ње, Бе о град, 1998.

24)  Је ди но европ ско оду сту па ње од пре до че ног прин ци па „не по вре ди во сти гра ни ца“ пред-
ста вља ства ра ње дру ге ал бан ске др жа ве на по кра јин ској те ри то ри ји на ци о нал не др жа ве 
- Ре пу бли ке Ср би је.
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III

14.ЕВРОПА–НАЈЗАПАДНИЈИРТЕВРОАЗИЈЕ

Је дан од ви ђе ни јих евро кра та Гер хард Бу сек је по ку шао да 
об ја сни ге о по ли тич ку ре ор га ни за ци ју и ус по ста вља ње но вог пој-
ма европ ског Ис то ка, чи јим усва ја њем би се ле ги ти ми са ло ши ре ње 
ЕУ: „По ме ра ње спо ља шње гра ни це ЕУ ка ис то ку, про ста по де ла 
на За пад и Ис ток, ка кву нам је омо гу ћа ва ла 'гво зде на за ве са', оти-
шла је не по врат. Ве о ма рас про стра ње но не по зна ва ње тих зе ма ља 
ви ше ни је ар гу мент за њи хо во свр ста ва ње у 'ис точ не' зе мље. (...) 
'За пад ни' Евро пља ни мо ра ју да схва те да се но ве чла ни це ЕУ на-
ла зе су сре ди шту кон ти нен та, иако пред ста вља ју ис точ ну гра ни цу 
Уни је.“25)

Без об зи ра на Бу се ко во ме ша ње исто риј ских и ге о граф ских 
стра на све та, ни је зго рег има ти на уму да је Евро па кон ти нент чи ји 
је ге о граф ски про стор ве ћи од те ри то ри је Европ ске уни је. По но-
ви мо: Евро па је ве ћа од Европ ске уни је, ма ко ли ко у про јек ци ја ма 
ње ног ши ре ња из гле да ло обр ну то! 

Ге о граф ски по да ци ука зу ју да је Евро па, као нај за пад ни је по-
лу о стр во џи нов ског кон ти нен та Евро а зи је, има 10,4 ми ли о на км.кв. 
Евро а зи ја у це ли ни има 54,8 ми ли о на кв.км. Евро па уче ству је са 
19% у укуп ној по вр ши ни дво кон ти нен тал ног коп на. Евро па је, та-
ко ђе, тек 7% коп на у све ту и са мо 11% свет ског ста нов ни штва.

Сра зме ре ве ли чи не Европ ске уни је пре ма Евро пи и Евро а-
зи ји су још ма ње. ЕУ за по се да 4,3 ми ли о на кв.км, или 41% укуп не 
по вр ши не Евро пе, и тек 8% те ри то ри је Евро а зи је.

Пре до че ни по да ци де лу ју отре жњу ју ће спрам не бу ло зних за-
мил си јед ног бро ја нео ба ве ште них евро кра та. Оту да је ра зло жно 
под се ти ти да је Европ ска уни ја, и по ред свих на по ра упот пу ња ва-
ња, тек де ли мич ни кон ти нен тал ни са вез, или - по лу кон ти нен тал на 
над др жа ва.

15.МЕТАФИЗИКАУНИЈЕ:
ЧИТАВАЕВРОПАУУНИЈИ

Ме та фи зич ки ци ље ви по бу ђу ју и за но се. По че сто има ју ре-
ли ги о зна обе леж ја, те ме ље се на ве ри ко ја мо же би ти ап сурд на. 
25)  Бу сек Ер хард, Отво ре на ка пи ја ка ис то ку. Ве ли ка шан са за Евро пу, гла ва „Ис ток Евро-

пе – где се на ла зи“, стр. 61, Клио, Бе о град, 2007. 
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Об у зе тост ап сур дом не рас кри љу је вра та све сти. Ап сурд ност се 
гра ди као ре ал на мо гућ ност; ире ал на и има ги нар на мо гућ ност се 
ра ци о на ли зу је, ода тле по ти чу ап сурд не прак се и ак ци је. Евро па са-
ку пље на у Уни ји ве ру је да мо же да се оце ло ви, и то то тал но, ап со-
лут но?

Ка ко из гле да та циљ на ве ра? Нај да љи, нај ви ши и нај оп се-
жни ји циљ Евро пе Уни је је вас це ла Евро па са бра на у Уни ји! Чи-
та ва Уни ја би ла би чи та ва Евро па! Уко ли ко би се то јед ног да на 
де си ло, очи то ва ла би се пот пу на исто вет ност Евро пе и Европ ске 
уни је. У дво ми ле ни јум ској европ ској исто ри ји, ме ђу тим, та кав са-
би ра ју ћи и са борн ни циљ ни ка да и ниг де, ма кар и при бли жно, ни-
је до стиг нут. За то су по сто ја ле и још увек по сто је не пре мо сти ве 
пре пре ке.

Ако је уну тар кон ти нен тал ни фи зис Евро пе Уни је прет по ста-
вљен фи зи су оно га што је из ван ње, он да је фи зис Евро пе у це ли-
ни - и Ази је у ко ју се Евро па ули ва – пр во ра зред на ге о по ли тич ка 
ме та фи зи ка. Оно што је из ван ЕУ гра ди се као фи зис иза фи зи са, 
не до се зљи во ме та-фи зич ко про стран ство, не до ку чи ви пред мет до-
ди ра и же ље.

Огром на Евро а зи ја, као ме та фи зич ка по ја ва на из глед мо гу-
ће европ ске про те жно сти, обе ле же на је кон крет ном исто риј ском 
не мо гућ но шћу. Евро у ни о ни стич ко екс пан зив но са мо ра зу ме ва ње 
те (не)мо гућ но сти уво ди у ап сурд ни игро каз. Реч је, да бо ме, о тзв. 
ис точ ној по ли ти ци Европ ке уни је. 

За озби ље ње па не вроп ског ци ља по треб на је из у зет на сна га 
ин те гра ци је и ап сорп ци је, и то не обич на, не го ги гант ска сна га и 
спо соб ност Ли ли пу тан ца, спрем ног да са вла да от пор европ ског и 
евро а зиј ског Гу ли ве ра – Ру си је.

16.УСУДДВОЈНОГУКАЗАЊА

Пре до че ни циљ Европ ске уни је ни је са мо про стор ни, тј. ге-
по по ли тич ки, де мо по ли тич ки и ге о е ко ном ски, по ред то га он са др-
жи и спи ри ту ал ну за ми сао упот пу ња ва ња и уса вр ша ва ња Евро пе 
као је дин стве не, тач ни је ре че но пер фект не кон ти нен тал не то во ре-
ви не. Циљ Евро пе Уни је је, за пра во, ства ра ње јед но кон ти нен тал не 
асо ци ја ци је, над др жа ве по на че лу: Је дан кон ти нент – јед на др жа-
ва!?

Чи та ва па не вроп ска за ми сао у са вре ме ној вер зи ји те ме љи 
се на ре ал ној не пот пу но сти, по де ли и не са вр ше но сти са мо за пад не 
кре а ци је ка ро лин шке ро ман ско/гер ман ске Евро пе. Ма ко ли ко би ла 
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це ло ви та на За па ду, ка да се про јек ту је на Ис ток Евро пе, та за ми сао 
ис по ља ва кон сти ту тив не мањ ка во сти. Бри сел ска про јек ци ја ши ре-
ња ис по ља ва Евро пу Уни је као по лу конт нен тал ни фе но мен.   

Про стор но ме ри ло, вред ност про стор но сти и циљ про сти ра-
ња у по ли тич кој је осно ви по сто ја ња Европ ске уни је као се ми кон-
ти нен тал ног фе но ме на. Ге о по ли тич ка да тост по лов не струк ту ре 
ЕУ ис по ља ва се упо ре до са ам би ци ја ма то та ли зо ва ња. Мањ ка ва 
по ло вич ност ЕУ по бу ђу је и сна жи же ље за уве ћа њем и оце ло вље-
њем.

Та ко се Европ ска уни ја (ге о по ли тич ки) ука зу је двој но:
1) као ге о по ли тич ка кон фи гу ра ци ја на ма њем а не на ве ћем 

де лу европ ског кон ти нен та;
2) као ге о по ли тич ка кон фи гу ра ци ја ко ја сво јом струк ту ром 

те жи да пре кон фи гу ри ше и об у хва ти чи тав европ ски 
кон ти нент.

Пр во је из ве сна ге о граф ска и по ли тич ка да тост не по ду да ра-
ња Европ ске уни је са Евро пом у ге о граф ској це ли ни; дру го је не-
из ве сна ге о по ли тич ка за да тост по ду да ра ња и по и сто ве ће ња Евро-
пе и Уни је Евро пе. От да је ла ко утвр ди ти да је циљ Евро пе Уни је 
об у хва та ње Евро пе у це ли ни. Да ли је то уоп ште и ика да мо гу ће? 
Од го вор је не дво сми слен: по све му су де ћи, ни је!

17.ПОЛУКОНТИНЕНТАЛНАСПОЉНАПОЛИТИКА

Са да шња за да тост Европ ске уни је, као ге о по ли тич ке по-
ја ве са са о бра зним спољ но по ли тич ким од но си ма, ука зу је да она 
ак ту ал но спро во ди ге о по ли ти ку по лу кон ти нен та. По лу кон ти нен-
тал ност, у пре до че ном кон ди ци о на лу европ ске кон ти нен тал но сти, 
ис ту ра у пра ви план ге о по ли тич ку ди мен зи ју не ти пич не спољ не 
по ли ти ке ЕУ. Европ ска спољ на по ли ти ка је, за пра во, су ма, а мо жда 
и по чет на син те за спољ них по ли ти ка чла ни ца по лу кон ти нен тал-
ног са ве за.26)

На ци о нал не др жа ве чла ни це ЕУ још увек во де (не)за ви сне 
спољ не по ли ти ке, уса гла ше не са на чел ним ста во ви ма Европ ске 
уни је. Оне, ме ђу тим, та ко ђе, во де ра чу на о не из бе жним ге о по ли-
26) О на сто ја њи ма на је дин ству европ ске по ли ти ке уну тар Евро пе, ви де ти: Ген ти ли ни Фер-

нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до Бри се ла, гла ва 
„За јед нич ка спољ на по ли ти ка европ ских зе ма ља: бал кан ске по у ке“, по гла вље „‘Cri sis 
ma nag ment’ и бал кан ска пре вен тив на ди пло ма ти ја: кад Евро па го во ри јед ним гла сом, 
стр. 211.215, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 2008.
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тич ким и без бед но сним аспек ти ма на ци о нал не др жав но сти, на 
дво стру кој рав ни:

1) ге о по ли тич ког по ло жа ја и ме ста вла сти те на ци о нал не 
др жа ве уну тар про стор не струк ту ре ЕУ, чи ме је ви ди-
љи во да ЕУ ни је ус пе ла да мар ги на ли зу је и уки не уну-
тра шњу ге о по ли тич ку ди мен зи ју чла ни ца; 

2) ге о по ли тич ких ин те ре са на осно ву по ло жа ја вла сти-
те на ци о нал не др жа ве у ЕУ, спрам ге о по ли тич ких, тј. 
спољ но по ли тич ких чи ни ла ца из ван ЕУ.

Оба аспек та ге о по ли ти за ци је и ге о по ли ти ке чла ни ца ЕУ, ука-
зу ју на не пре вла да не су прот но сти уну тар по лу кон ти нен тал не те-
ри то ри је удру же них др жа ва Европ ске уни је.

Сто га сре ди шни ор га ни Европ ске уни је на сто је да пред ста-
ве ге о по ли ти ку Евро пе као је дин стве ну и јед ну, на рав но, у ње ном 
ту ма че њу и за сту па њу. У дво дел ној прак си кон ти нен тал не Евро пе 
то, ме ђу тим, ни је мо гу ће.

18.ГЕОПОЛИТИКАЕУ–
ГЕОПОЛИТИКЕУНУТАРЕУ

Оно што је европ ски мо гу ће и из во дљи во, је сте ува жа ва ње 
по ло вич ног евро у ни о ни зи ма и рав на ње пре ма твр дој да то сти по-
лу кон ти нен тал не ар ти ку ла ци је ЕУ.

Ако се из у зме ге не рал но ома ло ва жа ва ње и ни по да шта ва ње, 
ко је је европ ски За пад вр шио и још увек вр ши пре ма тран зит но/
тран зи ци о ном екс-Ис то ку и кон со ли до ва ном и про спе ри тет ном 
Ис то ку Евро пе, оста је про пи ти ва ње са да шњих об ли ка дик скри-
ми на ци је уну тар по ли тич ке струк ту ре Европ ске уни је. Тим ви ше, 
што се ЕУ, ка ко је оцр та но, са мо при ка зу је као не хи је рар хиј ска и 
не ди скри ман тор на, да кле, хо ри зон тал на и ега ли тар на кон ти нен-
тал на струк ту ра.

На ме та ње бес кон фликт ног ими џа Евро пе Уни је по ти ску-
је кри тич ки дис курс ко ји по ла зи од уви да у уну тра шње раз ли ке, 
су прот но сти и су ко бе у са мој Уни ји. Као на до ме стак фор си ра се 
при јем чи ви мит ски и мо не тар ни лик Уни је.27) Гра ди се лик хар мо-
нич не ЕУ из ван и из над свих су прот но сти, при че му се при зна ње 
евен ту ал них раз ми ри ца од но си са мо на не до вољ но при ла го ђе не и 
не у кло пље не чла ни це. Та ко кон крет на су прот ста вља ња чла ни ца 
од лу ка ма Бри се ла по ста ју пред мет убла жа ва ња и „из гла ђи ва ња не-
спо ра зу ма“, при ме ном европ ске пе да го шке ди пло ма ти је.
27)  Ре љеф ни при каз бо ги ње Евро пе на ле ђи ма би ка, на зве че ћој мо не ти од 2 евра.
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Ода тле ге о по ли тич ки аспек ти европ ског (не)је дин ства до би-
ја ју ис кљу чи во спо ља шње, тј. спољ но по ли тич ке ди мен зи је.28) То 
се зби ва иако се де мо по ли тич ке, ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске сут-
прот но сти ите ка ко очи ту ју и у са мој Европ ској уни ји. Ге о по ли ти ка 
Европ ске уни је, у сво јој тек де ли мич ној це ло ви то сти, не по ду да ра 
се са ге о по ли ти ка ма у Европ ској уни ји!

Чак иако се из о ста ве гру бљи ге о по ли тич ки об ли ци су прот-
но сти и су ко ба Европ ске уни је са не по сред ним окру же њем, оста ју 
уну та ре вроп ске тен зи је и не рав но мер но сти, ко је се очи ту ју на по-
ли тич ком и прав ном пла ну у жи во ту Уни је.

19.ХЕРАКЛИТОВСКИМЕМЕНТОРАЂАЊА

Ро ђе ње пра те гр че ви. Евро па се по ра ђа ла у гр че ви ма исто ри-
је. Евро па Уни је је на ста ла у Евро пи а не као Евро па. ЕУ је од ра-
ста ла и укруп ња ва ла се из су прот но сти не у рав но те же не и „пре вр-
ну те“ исто ри је. Ра то ви пре пла вљу ју мр жњом, мир хра ни жи вот. Да 
се ни су де си ле две гло бал не рат не ка та стро фе, да европ ски ча мац 
ни је по то пљен у мо ру кр ви Евро пља на, ве ро ват но, не би на ста ла 
ни Европ ска за јед ни ца а по том Уни ја Евро пе.

Европ ска уни ја је рат на и по рат на тво ре ви на, а рат је, ка ко 
ка же Хе ра клит „отац свих ства ри“. Да се под се ти: оних ко је је су да 
је су и оних ко је ни су да ни су. Евро па Уни је оди ста је сте не што у 
шта се не мо же сум ња ти, као што сва ка ко „ни је оно што ни је“, чак 
иако се пред ста вља да је сте.

Европ ска уни ја је у исто риј ској ви зу ри ге о по ли тич ки и ге-
о е ко ном ски ра сло је на, а по ли тич ки и еко ном ски спрег ну та у ин-
сти ту ци о нал но над др жав но „је дин ство“. Ње на де скрип тив на и 
пре скрип тив на хи пер прав ност – про ли фе ра ци ја прав них нор ми и 
ин сти ту ци ја - не по ду да ра се са ин ди ка тив ном (спо ља шњом и уну-
тра шњом) ге о по ли тич но шћу.

Ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је уну тар Европ ске уни је из ра жа-
ва ју по сто је ћи, да кле, још не у га ше ни на ци о нал ни, др жав ни и при-
вред ни плу ра ли зам Евро пе у Уни ји и из ван Уни је.
28) При мер схва та ња је дин стве ног ге о по ли тич ког на сту па у европ ској је ди ни, пру жа: Ген-

ти ли ни Фер нан до, Не до ку чи ви Бал кан. Сен ти мен тал но пу то ва ње од При шти не до 
Бри се ла, гла ва „Бал кан ви ђен из угла Бри се ла“, по гла вље „По сле рат на ге о по ли ти ка, 
европ ска пер спек ти ва“, „под ло га за европ ску са вест“, стр. 54-58, Хи спе ри а е ду, Бе о град, 
2008.
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20.ЗАПАДНАЕВРОПАУ
ПОЛИТЕКОНОМСКОЈВИЗИЈИ

Пр во бит на за ми сао бу ду ћег је дин ства по рат не Евро пе опре-
зно се те ме љи ла на ис ка за ној по тре би:

1) пре вла да ва ња ри вал ства нај ја чих европ ских др жа ва, пре 
свих Фран цу ске и Не мач ке;

2) функ ци о нал ној иде ји ко ор ди ни са ња про из вод ње у нај ва-
жни јим ин ду стриј ским сек то ри ма, и;

3) за ми сли ства ра ња за јед нич ког европ ског тр жи шта, у 
ства ри, ја ке кон ти нен тал не еко но ми је, са свим при па да-
ју ћим сег мен ти ма.

Ем бри он са да ше ње Европ ске уни је на стао је 18. апри ла 
1951. го ди не ства ра њем Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, да 
би се по том 1957. го ди не Рим ским уго во ром фор ми ра ла Европ ска 
еко ном ска за јед ни ца, ко ја ће у по след њој де ка ди ве ка пре ра сти у 
Европ ску уни ју.

Европ ски еко ном ски про стор ево лу тив но је са чи њен од три 
„пр сте на“, за пра во по ли те ко ном ске фор ме у ко је спа да ју:

1) ца рин ска уни ја - ко ја у ин сти ту ци о нал ном об ли ку Европ-
ске еко ном ске за јед ни це по сто ји још од 1969. го ди не;

2) за јед нич ко тр жи ште – на ста ло 1992., у ко је спа да ју све 
зе мље чла ни це ЕУ;

3) мо не тар на уни ја - ко ју чи ни са мо два на ест зе ма ља ко је 
при па да ју тзв. евро зо ни.29)

Из пре до че ног се мо же за кљу чи ти да је ево лу ци ја евро ин-
те гра ци о не иде је по бу ђе на рђа вим ста њем ства ри на Ста ром кон-
ти нен ту по сле Дру гог свет ског ра та и опа сним ја ча њем хлад но-
ра тов ских од но са. С по чет ка опре зна иде ја европ ског је дин ства, 
вре ме ном је ме ња ла оп се ге и кон ту ре да би при кра ју уни по лар ног 
пе ри о да за до би ла мак си ма ли стич ке фор ме.

21.ИЛУЗИЈАПОТПУНЕЈЕДНАКОСТИ

Евро па Уни је је ме ђу соб на ин тер ак ци ја на ци о нал них др жа ва 
и еко но ми ја, и сва ке по је ди нач но са сре ди шним ор га ни ма у Бри се-
29) О три еко ном ска пр сте на ко ја чи не пр стор Европ ске уни је, ви де ти: Цр но бр ња Ми ха и ло, 

„Еко ном ски аспек ти Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при дру жи ва њу“, Иза зо ви европ ских 
ин те гра ци ја, Ча со пис за пра во и еко но ми ју европ ских ин те гра ци ја, стр. 83-96, бр.1, 
2008, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.
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лу. Те шко је за ми сли ти да је Европ ска уни ја са мо оно што кан це ла-
риј ски пре би ва у Бри се лу.

Је дин стве ни ге о по ли тич ки пред знак Евро пе Уни је при ба вља 
се су ми ра њем пар ти ку лар них ге о по ли ти ка чла ни ца у је дин стве ну 
ге о по ли тич ку по зи ци ју и спољ ну по ли ти ку ЕУ. Је дин стве ни европ-
ски став је кон сти ту тив но про бле ма ти чан, али до сти жан. По стиг-
ну ти је дин стве ни европ ски став, ме ђу тим, са др жи са вла да не али 
при кри ва и не са вла да не су прот но сти.

Уну тра шња и спо ља шња европ ска дис кри ми на ци ја про ис ти-
чу из не по стиг ну те еко ном ске ујед на че но сти, оп ште јед на ко сти и 
ни воа сло бо да и пра ва у ра зним обла сти ма европ ског жи во та.

У том сми слу, ко ри сно је пот се ћа ње на Ва лер штај но во раз-
ми шља ње о мо гућ но сти ма јед на ко сти у свет ским ре ла ци ја ма. 
Ема ну ел Ва лер штајн, на и ме, сма тра да је не мо гу ће из јед на ча ва ње 
на ци о нал ног раз во ја др жа ва уну тар свет ске ка пи та ли стич ке еко но-
ми је: „Про цес аку му ла ци је ка пи та ла зах те ва хи је рар хиј ски си стем 
у ко јем је ви шак вред но сти не јед на ко ди стри бу и ран, про стор но и у 
кла сним тер ми ни ма. Осим то га, раз вој ка пи та ли стич ке про из вод-
ње је то ком вре ме на до вео до стал но рас ту ће дру штве но-еко ном-
ске по ла ри за ци је свет ског ста нов ни штва, удво стру че не де мо гаф-
ском по ла ри за ци јом.“30)

Уко ли ко се Европ ска уни ја не очи ту је као де мо крат ска, он да 
мо же би ти са мо но ва ауто ри тар на струк ту ра. Сло бо дан Де спот је 
уочио но во е вроп ски не де мо кра ти зам: „Уни јом вла да ју ко ме са ри, 
ко оп ти ра ни не иза бра ни, уз Пар ла мент ко ји има са мо са ве то дав ну 
функ ци ју. Ма ло ко зна да евро пар ла мен тар ци, са во јим ба сно слов-
ним пла та ма, не ма ју ни ка кве за ко но дав не мо ћи. А да сви на ци о-
нал ни за ко ни - плод де мо крат ских про це ду ра - гу бе пре и мућ ство у 
ко рист не де мо крат ских за ко на Уни је. За тим, да не по сто ји про це-
ду ра раз дру жи ва ња за др жа ве ко је би же ле да ис ту пе.“31)

У Евро пу Уни је је те шко ући, али је, из гле да, још те же ако 
не и не мо гу ће из ње иза ћи! Аси ме три ја по сто је ће ула зне и не по-
со то је ће из ла зне про це ду ре збу њу је. Европ ска уни ја је, по све му 
су де ћи, не у јед на че на и не јед на ка асо ци ја ци ја из ко је је, мал' не, 
за бра њен из ла зак. Оту да је ко мич на аси ме три ја же ље за члан ством 
ме ђу кан ди да ти ма, и ра ста рав но ду шно сти пре ма сре ди шним ор га-
ни ма Уни је ме ђу чла но ви ма.   
30) Ва лер штајн Има ну ел, По сле ли бе ра ли зма, гла ва „Ге о кул ту ра раз во ја или тран сфор ма-

ци ја на ше ге о кул ту ре“, стр. 143, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. Ва лер штајн Има ну-
ел, По сле ли бе ра ли зма, гла ва „Ге о кул ту ра раз во ја или тран сфор ма ци ја на ше ге о кул ту-
ре“, стр. 143, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005.

31) Де спот Сло бо дан, „Страх од За па да“, ин тер вју, ме сеч ник Ге о по ли ти ка, стр. 13, бр. 28, 
25. сеп тем бар 2008.
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Пре до че но ва жи ка ко за Евро пу це ли ни, та ко и у оном ње ном 
де лу ко ју об у хва та Европ ска уни ја. Ни су све зе мље у Евро пи и у 
Европ ској уни ји исте, ни ти јед на ке у сво јим пра ви ма и оба ве за ма. 
У Уни ји Евро пе сва ка ко не вла да обес пра вље ност, али је при мет на 
се лек тив на прак са при да ва ња и од у зи ма ња пра ва и ду жно сти чла-
ни ца, кан ди да та и пред кан ди да та. Евро па Уни је ге не ри ше пра ва и 
оба ве зе, Уни ја Евро пе је, да кле, из вор пра ва и оба ве за.

22.НИВОИЕВРОПСКЕДИСКРИМАНЦИЈЕ

Ин сти ту ци о нал ном из град њом ЕУ је нео сет но на ста ла ви-
ше стру ко дис кри ми на тор на хи је рар хи ја европ ских зе ма ља. Већ и 
ус по ста вља ње Европ ске за јед ни це и ње но пре о бли ко ва ње у Европ-
ску уни ју би ло је тек де ли мич но уоб ли че ње европ ског „те ста“. Све 
што је оста ло из ван уго вор не ар ти ку ла ци је ЕУ, на шло се из ван 
оби ма спа со но сне де фи ни ци је. Ло ги ка исто ри је упу ћу је на то да 
је оста ја ње ван од ре ђе ња опа сно, а у из ве сним слу ча је ви ма и по-
губ но.32)

Ода тле се у европ ској хи је рар хи ји, и без ве ће ис тра жи вач ке 
му ке, и да нас ра за зна је не ко ли ко ни воа, или, аспе ка та не јед на ко сти 
и дис кри ми на ци је. По ме ну ће се са мо не ки.

1) Европ ски ве ли ки и ма ли
У Евро пи Уни је ни је све јед но да ли је не ка др жа ва и на ци ја, 

ве ли ка или ма ла. Европ ска уни ја је те ри то ри јал но ве ли ка, сва ка 
европ ска др жа ва са ме ре на са њом је ма ња и ма ла. ЕУ ута жа ва жеђ 
Евро пља на за гран ди о зном ве ли чи ном. У ЕУ, ме ђу тим ко ег зи сти-
ра ју ве ли ки и ма ли, па и ми ни ја тур ни чла но ви. Сви они су, пре ма 
јед ном од те мељ них европ ских по ли тич ких и прав них иде а ла, из-
јед на че ни и јед на ки.

На пр вом дис кри ми на тор ном ни воу, ме ђу тим, и по ред свих 
нор ма тив них, про це ду рал них и ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за-
шти те, осе ћа се дис кри ми на ци ја ма њих и сла би јих, од ве ћих и сна-
жни јих зе ма ља у са мој Уни ји. Ако је та ко у Уни ји, ка ко ли је, он да, 
ме ђу пред кан ди да ти ма и кан ди да ти ма за члан ство?33)

32) Ста ра ла тин ска из ре ка гла си: „Om nis de fi ni tio pe ri cu lo sa est“ или „Сва ка де фи ни ци ја је 
опа сна“. Ово ме се мо же до да ти Спи но зи на ми сао: „Om nis de ter mi na tio est ne ga tio“, или 
„Сва ко од ре ђе ње је не ги ри а ње.“ 

33) Нај ре чи ти ју ин ди ка ци ју уз не ми ру ју ћег ста ња не рав но прав но сти ве ли ких и ма лих зе-
ма ља пру жа Ха шки суд. На Три бу на лу у Ха гу су ма ле зе мље, по пут Ср би је, дис кри-
ми ни са не у од но су на ве ли ке зе мље чи је ин те ре се Три бу нал не са мо да пре ко мер но 
ре спек ту је, не го и шти ти од евен ту ал них „угро жа ва ња“ у про це си ма ко ји се во де. О 
то ме де таљ но пи ше аутен тич ни бо рац за људ ска пра ва и сло бо де Ко ста Ча во шки 
Ко ста у: Ха шки Ми но та ур. Хаг про тив прав де 1, гла ва „Двој на ме ра за др жа-
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У Евро пи Уни је од ви ја се не чуј на ги ган то ма хи ја. Европ ски 
„мра ви“ стра да ју на ста за ма европ ских „сло но ва“. ЕУ је кон гло-
ме рат ве ли ких, сред њих и ма лих на ци о нал них и др жав них са сто-
ја ка. По ве ћа ни број зе ма ља чла ни ца ма ле и ми ни ја тур не ве ли чи не 
до во ди до ин сти ту ци о нал ног ги ган ти зма, па ра ли зе од лу чи ва ња и 
кон фу зи је ин те ре са.

У од но су на ствар ни и про јек то ва ни обим Евро пе Уни је све 
европ ске зе мље има ју тек де ли мич не уде ле и ис по ља ва ју се у ве-
ли чи на ма ко је мо гу да до сег ну тек ве ћи или ма њи раз ло мак укуп не 
евро у ни о ни стич ке мо ћи. Ме ђу тим, као „мо то ри ра ста и раз во ја“, 
нај ве ће европ ске зе мље, на из ме нич но све сно и не све сно, по кат кад 
од луч но али при кри ве но, при сва ја ју пра во пред ста вља ња и вођ-
ства. Та ко се у не сра зме ри ве ли ких и ма лих мо ћи и гла сач ких уде ла 
ра ђа ју спо ро ви и су ко би уну тар Уни је.

Ре ал ност упу ћу је да ве ли ки у „Ста рој Евро пи“ „ко ло во де“, 
док ма ње зе мље тзв. Но ве Евро пе, ли ше не ре ал не сна ге и ути ца ја, 
све че шће, уче шћем у ло би ра њи ма и ин те ре сним аран жма ни ма, 
са мо „во ду но се“. Рав на ју ћи се пре ма рим ској из ре ци да: „Све што 
је ве ли ко има не че га не пра вич ног, али се то при кри ва оним што је 
за за јед ни цу ко ри сно“, ис хо ди да су не ке зе мље, по пут Не мач ке, 
Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, Шпа ни је и Ита ли је, пу но прав ни је и 
јед на ки је од дру гих, шта ви ше да као ста ри је и ја че чла ни це по ла-
жу ви ше пра ва на Европ ску уни ју од мла ђих и сла би јих чла ни ца. И 
то сто га што бо ље од ма лих зна ју шта је ко ри сно и до бро за Уни ју. 
Европ ску ко рист и на чи не ње ног упра жња ва ња, као не ка да, и са да 
од ре ђу ју нај ве ћи и нај ја чи. 

2) Бри сел ми мо зе ма ља чла ни ца

Сле де ћи дис кри ми на тор ни ни во упу ћу је на не га тив но по на-
ша ње цен трал них бри сел ских ин сти ту ци ја спрам др жа ва чла ни ца 
Уни је. Ор га ни спе ци фич но кон цен три са не и тро дел но по де ље не 
вла сти Уни је, од слу ча ја до слу ча ја али све че шће, до но се од лу ке 
ко је се ко се са из вор ним, тј. на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма 
зе ма ља чла ни ца.

Та ко се по ка зу је да де ле ги ра ње из ве сних сег ме на та на ци о-
нал ног су ве ре ни те та на сре ди шне бри сел ске ор га не не да је увек 
по зи тив не ре зул та те. Тран сна ци о нал но или пост на ци о нал но, као 
би ро крат ска пре ра ђе ви на по ли тич ких тех но ло га из Бри се ла, од-
сту па од при мар них ин те ре са чла ни ца. Тим ви ше што бри сел ска 

ве раз ли чи те ве ли чи не и сна ге“, стр. 130-136, Бе ок њи га – Срп ска ли бе рал на 
стран ка, Бе о град, 2007.
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ад ми ни стра ци ја по ка зу је те жњу ка не ли ми ти ра ној би ро крат ској 
са мо ре про дук ци ји ко ја ни је за сно ва на на ствар ним већ има ги нар-
ним по тре ба ма у вр ше њу де ле ги ра них над ле жно сти.34)

На по слет ку, Евро па Уни је као по лу/кон ти нен тал на по ли тич-
ка асо ци ја ци ја не ма уз о ре у про шло сти и са да шњо сти, ма да има 
ми шље ња да у по гле ду кон сен зу ал ног упра жња ва ња над су ве ре ни-
те та мо жда ли чи на Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.35)

3) Усло вља ва ње пред/кан ди да та

Тре ћи ни во дис кри ми на ци је ти че се од но са Евро пе Уни је 
пре ма зе мља ма из ван ЕУ. Че кач ке зе мље са „ли сте че ка ња“ ко је, 
по ви ња ва ју ћи се број ним усло ви ма же ле да уђу у са став Уни је, 
под врг ну те су оп се жном со ци јал ном ин же ње рин гу чи је се кон ту-
ре са гле да ва ју у чи ње ни ци да, иако ни су чла ни це, јед но стра но на-
сто је да се по на ша ју као чла ни це Уни је, на рав но, без аде кват ног 
ува жа ва ња бри сел ских ор га на. То јед но стра но пред кан ди дат ско 
опо на ша ње члан ства је под стре ки ва но од ЕУ чи та вим си сте мом 
ла жних обе ћа ња „бр зог при је ма“. 

С дру ге стра не, у ор га ни ма Уни је се од ви ја по је ди нач но или 
груп но раз вр ста ва ње, кла си ра ње и де кла си ра ње пре ма „ис пу ње-
ним усло ви ма“ ко ји у из ве сним слу ча је ви ма има ју ка рак тер отво-
ре не уце не и при ну де. Не ке зе мље, по пут Ср би је, ви ше стру ко су 
оба ве за не и усло вље не стро гим зах те ви ма ко ји, по кат кад, на ли ку ју 
на ул ти ма ту ме.

Тех ни ка кри зног упра вља ња пред кан ди дат ских под руч ја 
огле да се у не пре кид ном и за мор ном усло вља ва њу, уз не пре кид но 
ис по ста вља ње оро че них оба ве за. Та ко се не стр пљи вим и за ди ха-
ним (пред)кан ди да ти ма за да ју уто пич ни ро ко ви за при јем, у ви зу-
ри ви ше го ди шњег, за пра во ви ше де це ниј ског иш че ки ва ња.

4) Не у ви ђа ван и лош од нос ЕУ и САД пре ма Ру си ји

На спољ но по ли тич ком пла ну, уса гла ше ним и за јед нич ким 
на сту пом са Аме ри ком пре ма европ ском Ис то ку, ЕУ као део Евро а-
ме ри ке де ста би ли зу је и по гор ша ва од но се са Ру ском Фе де ра ци јом, 
тј. Ру си јом. Та кав при ступ европ ском и евро а зиј ском Ис то ку, сва-
34) Ви де ти текст: „10 раз ло га за рас ту ра ње Европ ске уни је“, по гла вље „Европ ска уни ја 

про мо ви ше на ду ва ну би ро кра ти ју“ ано ним ног нор ве шког ин тер нет бло ге ра на адре си: 
http://ga te sof vi en na.blog spot.com/2008/10/ten-re a sons-to-get-rid-of-euro pean.html

35) Хард и Не гри сма тра ју да је иде о ло ги ја хлад ног ра та ство ри ла екс трем не об ли ке ма ни-
хеј ске по де ле „што је има ло за по сле ди цу да су се не ки глав ни еле мен ти, ко ји де фи ни шу 
мо дер ни европ ски су ве ре ни тет, по ја ви ли у Сје ди ње ним Др жа ва ма.“ Хард Мајкл, Не гри 
Ан то нио, Им пе ри ја, гла ва „Аме рич ки им пе ри ја ли зам“, стр. 194, Игам, Бе о град, 2005.
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ка ко ни је у су штин ском ин те ре су зе ма ља чла ни ца Евро пе Уни је, 
а ни не ких пред/кан ди да та, у кон ту ра ма за пад но/ис точ не це ли не.

И по ред из ве сних ин ди ка ци ја ува жа ва ња про ме ње не ге о по-
ли тич ке ре ал но сти, на евро а зиј ско тлу и у гло бал ним окви ри ма, 
ве ћи на зе ма ља у Уни ји још увек се ни је од ре кла ста рог сти ла по-
на ша ња ко ји пре ма ги ган ту са Ис то ка тра је још од вре ме на Крим-
ског ра та сре ди ном де вет на е стог ве ка. Ти ме се по ка зу је да Евро па 
Уни је још увек ни је из гра ди ла са мо стал ну и це ло ви ту спо ља шњу 
по ли ти ку пре ма ис точ ном про сто ри ма у но вим усло ви ма. Тач ни је 
ре че но, спо ља шња по ли ти ка ЕУ ба зи ра се на нењ пре ва зи ђе ним ге-
о по ли тич ким ре сен ти ма ни ма из про шло сти,

Бел ги ја нац Ро бер Сто је крс сма тра да се оп шта евро а ме рич-
ка, тј. ан гло а ме рич ка ге о по ли ти ка пре ма Ру си ји ис по ља ва кроз три 
стра те ги је:

1) оп ко ља ва ња – ко ја ства ра зо не стал не тур бу лен ци је и 
осла ња се на Ма кин де ро ву стра те ги ју за ми сао „за пре-
ча ва ња“, об у хва та ју ћи зо не Кав ка за, цен трал не Ази је, 
Укра ји не итд;

2) ко ма да ња – ко ја ко ри сти зо не тур бу лен ци је ра ди под ба-
да ња и по бу њи ва ња ет нич ких, ре ли ги о зних и ма фи ја-
шких за јед ни ца про тив Ру си је и на сил ног из два ја ња тих 
те ри то ри ја из про сто ра ру ске ци ви ли за ци је;

3) суб ве ре зи је – ко ја се осла ња на три под ци ља:
 а) на ме та ња иде а ла за пад не де мо кра ти је Ру си ји, пу тем 

тзв. на ран џа стих ре во лу ци ја;
 б) кон тро ле ру ских ме ди ја и на ме та ња за пад ног сти ла 

жи во та ру ском на ро ду;
 в) до би ја ња ме та по ли тич ке бит ке у Ру си ји, пу тем при-

ме не кон цеп та „ме ка не мо ћи“. За оствар ње овог ци ља 
ко ри сти се „мре жа“ и „ра ди о ни це“ ме ђу на род не ка пи та-
ла.36)

Под ло гу инер тив ног по на ша ња За па да пре ма Ру си ји об ја-
сни ла је и ру ска на уч ни ца На та ли ја На руч ниц ка, сле де ћим ре чи-
ма: „На пре ла зу 90-их го ди на Ру си ја је пре да ла сво је ге о по ли тич ке 
по зи ци је, од ре кла се сво јих тра ди ци о нал них ори јен та ци ја и оти-
шла из ис точ не Евро пе, чи ји је 'ор га ни за тор' увек би ла она или Не-
мач ка. Упра во се ра ди спре ча ва ња до спе ва ња Ис точ не Евро пе у 
36) Ви де ти: Сто је керс Ро бер, „У освит пре суд не пар ти је. Жи вот и про јек ци је: да ли се 'ве-

ли ка евро а зиј ска игра' ан гло а ме рич ке ге о по ли ти ке до и ста на ла зи пред по след њом фа-
зом?“, ча со пис Евро па на ци ја, стр. 32-33, бр. 10, јул/ав густ 2006.
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њи хо ве сфе ре ути ца ја и по ја ви ла ори јен та ци ја ен гле ске европ ске 
стра те ги је: ства ра ње сло ја ли ми тро фа из ме ђу Не мач ке и Ру си је.“37)

Очи глед но је да у кре и ра њу од но са Европ ске уни је пре ма 
Ру си ји, Бе ло ру си ји, Укра ји ни и др жа ва ма на Кав ка зу, до ми ни ра ју 
оне европ ске зе мље ко је, у том по гле ду, има ју рђа ву, тач ни је ре че но 
ду гу и про ве ре ну ан ти ру ску тра ди ци ју и, за што не ре ћи, и ру со фо
би ју као са сто јак по ли тич ког мен та ли те та.

Исто вре ме но, та ко ђе је ви дљи во да до из ра за не мо гу да до-
ђу зе мље евен ту ал но дру га чи јих и мек ших ста но ви шта. Мо же да 
се за ми сли шта би се тек до го ди ло ка да би Ср би ја (при хи по те зи 
ско ра шњег члан ства) ис по љи ла дру га чи ји и бла го на кло ни ји став 
пре ма Ру си ји од ве ћи не чла ни ца Европ ске уни је.38)

Ру со фо бич ност за пад не по ли ти ке уочио је и Ср ђа Триф ко-
вић: „Не из не на ђу је што је пост со вјет ска сла бост Ру си је – еко-
ном ска, ди пло мат ска, вој на и пси хо ло шка – под сти ца ла три јум-
фа ли зам САД. Ме ђу тим, аме рич ка аро ган ци ја '90-их од по че ка је 
до дат но би ла за тро ва на ата ви стич ком ру со фо би јом. Мр жња пре ма 
Ру си ји као та квој у ко лек тив ној пси хи за пад не ели те при сут на је 
ве ко ви ма, али у вре ме хлад ног ра та би ла је до не кле за ка му фли ра на 
ре то ри ком ан ти ко му ни зма. Ка му фла же ви ше не ма. Огр ну та 'ле вим' 
или 'де сним' иде о ло шким пла штом, у САД ак си о мат ска ру со фо би-
ја не под ло жна је ра ци о нал ној кри ти ци...“39)

5) Евро па над вла да на Аме ри ком

Евро па је не та ко дав но вла да ла дру гим кон ти нен ти ма ко ји 
су да нас са мо стал ни. Европ ску вла да ви ну све том по сле два ис цр-
пљу ју ћа свет ска ра та на сле ди ла је Аме ри ка. Аме ри ка се на хо ри-
зон ту исто ри је ука за ла као Ве ли ка Бри та ни ја два де се тог ве ка.

Мул ти на ци о нал ну и мул ти др жав ну, тј. мул ти им пе ри јал ну 
евро кра ти ју је за ме ни ла по стим пе ри јал на аме ри ка но кра ти ја, као 
вла да нај ве ће и нај ја че си ле. Мо дус аме рич ке вла де је тзв. ме ка моћ 
за ко ју њен ту мач Џо зеф Нај ве ли: „Ме ка моћ по чи ва на спо соб но-
37) На роч ниц ка На та ли ја, Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри ји, гла ва „Ру си ја, Mit te le u ro pa 

и Бал кан у ан гло сак сон ској ‘ге о по ли тич кој оси’ са вре ме не исто ри је“, стр. 474, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2008.

38) Фи ло зоф Ми ро слав Ива но вић је још пре де се так го ди на про ниц љи во упо зо ра вао: „На-
шли би смо се у та бо ру ко ји је не при ја тељ ски пре ма Ру си ји, Евро па је тра ди ци о нал ни 
не при ја те ље Ру си је, обр ну то ни је слу чај, јер је Евро па не ко ли ко пу та на па ла Ру си ју 
а ова Евро пу ни јед ном.“ Ива но вић Ми ро слав, „Ми ни смо Евро па, стр. 213, Ср би ја и 
Евро па, збор ник, при ре дио Ми лош Кне же вић, ДКСГ, Бе о град, 1996.

39) Триф ко вић Ср ђа, „Не ста бил на мул ти по лар ност“, ме сеч ник Ге о по ли ти ка, стр. 15, бр. 28, 
25. сеп тем бар2008.
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сти утвр ђи ва ња по ли тич ког днев ног ре да на на чин ко ји об ли ку је 
пре фе рен ци је дру гих“.40) Оди ста, до са да су европ ске пре фе рен ци-
је углав ном об ли ко ва не у Ва шинг то ну.

Евро па За па да се ви ше од шест де це ни ја на ви ка ва ла на под-
ре ђе ну уло гу у за пад ној хе мис фе ри. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су на ста ле кроз ан ти ко ло ни јал ну ре во лу ци ју и еман ци па ци ју од 
европ ских им пе ри ја ла них си ла.41) По врат ни исто риј ски ефе кат је 
по чет ком про шлог ве ка увео је Аме ри ку у Евро пу у ко јој је оста ла 
до на ших да на. Аме ри ка је још увек вој но при сут на у Евро пи, иако 
је уни по лар ни пе ри од у гло бал ним од но си ма за вр шен у ско ром 
свим свој стви ма ис по ља ва ња. Фран цу ски ана ли ти чар Пјер Ко не за 
је на бра јао кључ не осо би не уни по ла ри зи ма: 1) од ба ци ва ње пра ви-
ла за јед нич ке без бед но сти; 2) моћ од лу чи ва ња о то ме ко је у од ре-
ђе ном тре нут ку не при ја тељ; 3) моћ да се вој но са мо стал но де лу је; 
4) моћ и пра во пре кра ја ња кар те све та.42)

Аме ри ци се оди ста до го дио „крај исто ри је“, али исто ри је 
вла сти те до ми на ци је. Аме ри ка но кра ти ја на из ма ку до ве ла је у пи-
та ње и об ли ке евро кра ти је. Да на шње зна че ње евро кра ти је од но-
си се пр вен стве но и са мо на европ ско тло, а не и на ко ло ни јал ну 
вла да ви ну из ва не е вроп ским на ро ди ма. Дру ги сми сао евро кра ти је 
ука зу је на зна чај ни ју гло бал ну уло гу Евро пе Уни је у све ту су тра-
шњи це. На по слет ку, у Евро пи Уни је је уоч љив и по раст европ ске 
са мо све сти, у ко јој се до са да над моћ на уло га Аме ри ке ре де фи ни-
ше, оспо ра ва и сво ди на парт нер ски ни во. 

6) Евро па у кон ти нен тал ном тро у глу

Украт ко, Евро па Уни је се об ре ла на про стро но/вре мен ској 
тро ме ђи, или у тро у глу те лу ро крат ских и та ла со крат ских стра те-
шких ин те ре са, у ко ји ма се ука зу ју три спо ља шња чи ни о ца:

а) Аме ри ка - са ко јом Евро па не ма коп не ну ве зу, од ко је је 
одва ја Атлант ски оке ан а спа ја јед но ве ков но вој но, по-
ли тич ко и кул тур но са ве зни штво. Евро па је аме ри ка ни-
зо ва на те је сто га по по ло жа ју и гло бал ној функ ци ји ма-
њи и ис точ ни ји, пре ко мор ски део Евро а ме ри ке;

б) Ази ја – са ко јом Евро па има ду гу коп не ну ве зу по сре-
до ва ну Ру си јом, од ко је је мор ски одво је на Бос фо ром и 

40) Нај Џо зеф, Па ра докс аме рич ке мо ћи. За што је ди на свет ска су пер си ла не мо же са ма, 
гла ва „Аме рич ки ко лос“, по гла вље „Ме ка моћ“, стр. 29, БМГ, Бе о град, 2004.

41) О то ме: Бор стин Џ. Да ни јел, Аме ри кан ци. Ко ло ни јал но ис ку ство, Ге о по е ти ка, Бе о град, 
2004.

42) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 12-13, бр. 30, април 2008.
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Дар да не ли ма. Евро па За па да не до зво ља ва ја че по го то ву 
пре вла ђу ју ће ру ске и тур ске евро а зиј ске ути ца је, иако се 
рас пра вља о бу ду ћем учла ње њу Тур ске у ЕУ, док се у од-
но су на Ру си ју на та ко не што ни не по ми шља.43) Евро па 
Уни је, ко ја је део Евро а ме ри ке, не мо же исто вре ме но да 
бу де и део Евро а зи је, бар не без Ру си је;

в) Афри ка – са ко јом Евро па не ма коп не ни до дир, од ко-
је је одво је на Хер ку ло вим сту бо ви ма, тј. Ги брал та ром, а 
спо је на све ве ћом ма сом ими гра на та из зе ма ља Ма гре ба 
и ду би не африч ког коп на. Евро па је сво је вре ме но има-
ла ам би ци је африч ког про те за ња од ко јих је од у ста ла на 
кра ју де го ли стич ке ере, '60-их го ди на про шлог ве ка.

У овом ча су, Европ ска уни ја кроз пред ло ге фран цу ског пред-
сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја вас кр са ва иде ју Ме ди те ран ске уни је ко-
ја об у хва та ју жно е вроп ски обод на се ве ру и се вер но а фрич ки обод 
на ју гу Сре до зем ног мо ра.

Уну тра шња и спо ља шња ори јен та ци ја Европ ске уни је ка 
Аме ри ци има свој ства са ве зни штва до ни воа ге о по ли тич ке сим-
би о зе. Усме ре ње ЕУ пре ма Ис то ку ис по ља ва се кроз ин те гра ци о-
ну стра те ги ју ши ре ња и ге о по ли тич ку екс пан зи ју. Је ди ни „ве ли ки 
про стор“ ко ји ни је у пот пу но сти „за по сед нут“ је Афри ка.

Ни ко ла Сар ко зи је ре ак ти ви рао пре ми се тра ди ци о нал не 
фран цу ске ко ло ни јал не по ли ти ке, по ку ша ва ју ћи да ре а фир ми ше 
ме ди те ран ски ба зен као у пер спек ти ви кљу чан за ЕУ. Евро а тлан-
ти зму и ис точ ној по ли ти ци је до да та сна жни ја ме ди те ран ска ди-
мен зи ја зе ма ља Ју жне Евро пе и се вер ног Ме ди те ра на.

Ре кло би се да је грч ко/рим ски кон цепт Евро пе Уни је као 
ме ди те ран ске си ле, мо гућ ка да на истом про сто ру већ не би би ла 
не из бе жна Аме ри ка. Уз то, у арап ском све ту Ма гре ба и у Афри ци 
сво је ин те ре се све ви ше пла си ра ју Ки на и Ин ди ја. Афри ка мо жда 
и је сте „кон ти нент бу дућ но сти“, али је пи та ње да ли и за Евро пу 
Уни је и ње не да ле ко се жне ин те ре се?
43) Тур ска, ко ја је аме рич ки са ве зник и сна жна зе мља по ве ћа ног ма кро ре ги о нал ног ути ца-

ја, као мо гу ће раз ре ше ње су ко ба у кав ка ском ре ги о ну, пред ла же фор ми ра ње Кав ка ске 
уни је. Кав ка ску уни ју на не у рал гич ном про сто ру из ме ђу Цр ног и Ка спиј ског мо ра, пре-
ма пред ло гу тур ског пре ми је ра Ер до га на чи ни ле би: Тур ска, Ру си ја, Гру зи ја и Азар беј-
џан. Мо тив за ства ра ње те асо ци ја ци је на ла зи се у скло пу по ве ћа ног зна ча ја енер гент ске 
по ли ти ке у ма кро ре ги о ну. Про блем је, на и ме, на стао гру зиј ским ра том и по ре ме ћа ји ма 
у снаб де ва њу зе ма ља Европ ске уни је наф том и га сом из ка спиј ског ре ги о на. Пре ма: Ла-
лић Во ји слав, „Ан ка ра за го во ра 'Ќав ка ску уни ју'“, днев ник По ли ти ка, стр. 3, 18. ав густ 
2008.
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Би ло ка ко би ло, Европ ска уни ја из ме ђу три тран скон ти нен-
тал не мо гућ но сти ни је иза бра ла ге о граф ски но тор ну и са при па-
да ју ћу Евро а зи ју, ни ти ме ди те ран ски бли ску Евро а фри ку, јер ни-
је од у ста ла од оно га у шта је ду бо ко за ро ње на, ни је од у ста ла од 
Евро а ме ри ке.

Пјер Ко не за сма тра да Сје ди ње не Др жа ве за Европ ску уни ју 
ни су прет ња већ ри зик. „Фран цу ска и Евро па тре ба да се за пи та ју 
о ме ра ма ко је се скри ва ју иза по зи ва ја ча ња уло ге НА ТО-а.“44) Оди-
ста, Евро па Уни је и да ље је су спрег ну та и под врг ну та над моћ ној 
во љи САД, чи ме је ре ал но под ре ђе на у тран са тлант ској ге о по ли-
тич кој и та ла со крат ској сим би о зи. Све је ура ђе но да аме рич ка хе-
ге мо ни ја у Евро пи из гле да при род но и „ме ка но“.45) При том, сви 
од суд ни ји по ку ша ји европ ске еман ци па ци је од во ље Ва шинг то на 
на и ла зе на не про бој ни зид НА ТО-а.

Ци ти ра ни Ко не за пред ла же а Евро па ко нач но пре ста не да се 
огле да у огле да лу Аме ри ке, сма тра ју ћи да је по треб но има ти у ви-
ду сле де ће:

1) европ ски ди пло мат ски про је кат вој не си ле без им пе ри-
јал не ам би ци је, што прет по ста вља про ме ну од но са пре-
ма НА ТО-у;

2) европ ска стра те ги ја си ле тре ба да се раз ли ку је од аме-
рич ке стра те ги је де струк ци је, уз по спе ше ње стра те ги је 
не у тра ли за ци је;

3) Евро па тре ба да рас по ла же соп стве ним си сте мом про це-
не кри за и оба ве штај но бу де на за ви сна од САД.46) 

На по слет ку, Евро па је, ка ко је ви ше пу та ис ти ца но, еко ном-
ски ко лос, а вој ни па ту љак, и то је њен исто риј ски струк тур ни хен-
ди кеп.47)

44) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 13, бр. 30, април 2008.

45) Хард и Не гри су за па зи ли: „Вој на исто ри ја о то ме ка ко је аме рич ка ар ми ја два пу та 
спа си ла Евро пу у два свет ска ра та има ла је па ра ле лу у из ба вље њи ма у по ли тич ком и 
кул тур ном сми слу. Аме рич ка хе ге мо ни ја над Евро пом, ко ја по чи ва на еко ном ским, фи-
нан сиј ским и вој ним струк ту ра ма уде ше на је да из гле да при род но уз по моћ ни за кул тур-
них и иде о ло шких опе ра ци ја.“  Хард Мајкл, Не гри Ан то нио, Им пе ри ја, гла ва „Аме ри ка, 
Аме ри ка“, стр. 402, Игам, Бе о град, 2005.

46) Ко не за Пјер, „А шта ако су Сје ди ње не Др жа ве нај ве ћи ри зик за Евро пу?“, Le Mon de di
plo ma ti que, из да ње на срп ском је зи ку, стр. 13, бр. 30, април 2008.

47) О то ме: Су ту Жорж-Ан ри, Не из ве стан са вез. Исто ри ја Европ ске за јед ни це, гла ва “НА-
ТО и про блем европ ског иден ти те та од бра не“, стр. 353-258, Кли нио Бе о град, 
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РЕЗИМЕ

У ана ли за ма спољ но по ли тич ких од но са, на ро чи то ствар-
но сти ве ли ких стра те ги ја пла не тар ног до се га, при ме на пре гре ја-
ног дис кур са ко лек тив не сим па ти је и ме ђу соб не љу ба ви на ро да 
и др жа ва, нај че шће не да је же ље не са знај не пло до ве. Праг ма тич-
ност ви ше стра них и ра зно ли ких, гло бал них и ре ги о нал них ин те-
ре са упу ћу је на „рас хла ђе ну“, не е мо тив ну ана ли зу са о се ћа ња и 
по др шке. Ин те ре си, да бо ме, прет хо де све му у по ли ти ци, осим у 
ира ци о нал ним по ли тич ким си ту а ци ја ма ка да не ко, сле де ћи сво је 
вар љи ве осе ћа је, мо же да ра ди, и то упор но, про тив вла сти тих на-
ци о нал них и др жав них ин те ре са. Још је го ре ка да се, ра ци о на ли-
зо ва њем не у те ме ље них сен ти ме на та, или за па да њем у ко лек тив ни 
син дром „ки се лог гро жђа“, вр ши са мо у ни ште ње. Та да не по ма же 
вај ка ње на ци је и др жа ве као жр тве, над злом сре ћом и ху дом исто-
риј ском суд би ном.

Ни је од по мо ћи ни ма ло ду шно ука зи ва ње на нео до љи ву над-
моћ оног чи ни о ца ко ји же ли да на у ди, или већ пра ви ште те. У та-
квим слу ча је ви ма, пре вас ход ни жи вот ни ин те рес јед ног на ро да је 
не за шти ћен и нео ства рен, јер је на де лу ње го во од ри ца ње и опо-
вр га ва ње.
Кључнеречи:Евро па, Европ ска уни ја, Евро-Ру си ја, Бал кан, Ср би ја, 

евро ин те гра ци је, евро ди скри ми на ци ја, евро оп ти ми зам, 
евро пе си ми зам

MilosKnezevic

DECEPTIONOFEUROPEANHARMONY
-Abisecteduni-polarismoftheunionofEurope–

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 re-
gional 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 ratio-
nalization of false sentiments or through a so-called “sour grapes” syn-
drome. In such case it is fruitless to go lamenting over bad luck and 
historical destiny of their own nation and states, and presenting them-
selves as victims.

It also does not produce any result to point out indispensable su-
periority 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-in-

tegrations, Euro-discrimination, Euro-optimism, Euro-pessimism
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МирољубЈевтић
Факултет политичких наука Београд

УТИЦАЈВЕРЕНАУЈЕДИЊАВАЊЕ
СТАРОГКОНТИНЕНТА

Ује ди ње ње Евро пе је пут ко ји је ЕУ иза бра ла у ци љу пре-
тва ра ња европ ског кон ти нен та у је дин стве ну еко ном ско по ли тич ку 
це ли ну. Све то са ци љем да ује ди ње на Евро па бу де до вољ но кон ку-
рент на САД, и све ви ше ра сту ћим еко ном ским и по ли тич ким џи но-
ви ма ка кви су Ру си ја, Ки на и Ин ди ја. Про цес ује ди ње ња Евро пе је 
та ко, са мо јед на од ка ри ка у про це су гло ба ли за ци је ко ја је сва ким 
да ном све ви дљи ви ја.

Иде ја ује ди ње не Евро пе је плод де лат но сти нај у ти цај ни јих 
европ ских по ли тич ких сна га. Као иде ја на ста ла је по сле Дру гог 
свет ског ра та и ње ни нај и стак ну ти ји про мо те ри би ли су Жан Мо не
и фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ро берт Шу ман. Иде ја је 
би ла да се две тра ди ци о нал но ри вал ске па и не при ја тељ ске зе мље, 
Фран цу ска и Не мач ка за сва вре ме на по ми ре. А све то на осно ву 
еко ном ских ин те ре са пре ко ује ди ње ња Евро пе. Као ре зул тат то га 
ро ђе на је 1951. го ди не ''Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик''. По сле 
то га по сте пе ним ши ре њем у сва ком по гле ду, ге о граф ском, еко ном-
ском и ор га ни за ци о ном ро ђе но је оно што да нас зо ве мо Европ ском 
уни јом. ЕУ је осно ва на 1993. го ди не Ма стрихтским спо ра зу мом. У 
мо мен ту ка да је ство ре на ''Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик'' чи-
ни ле су је Фран цу ска и Не мач ка али су се За јед ни ци при дру жи ле 
и Ита ли ја, Бел ги ја. Лук сем бург и Хо лан ди ја. У ре ли ги о зном сми-
слу то је би ла пре те жно ри мо ка то лич ка за јед ни ца. Пре до ми нант но 
ри мо ка то лич ке ме ђу њи ма су би ле:Фран цу ска, Ита ли ја, Бел ги ја и 
Лук сем бург1), Хо лан ди ја има ре ла тив ну ри мо ка то лич ку ве ћи ну2). 
Не мач ка по по след њим по да ци ма има ста нов ни штво по де ље но на 

1)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted by John WRIGHT, pp. 602, 536, 574, 622

2)  Ibi dem, pp. 639
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ри мо ка то ли ке и про те стан те у од но су око 50% пре ма 50%3), aко се 
има ју у ви ду они ко ји се де кла ри шу као при пад ни ци ових цр ка ва. 
Али не сме мо за бо ра ви ти да су не мач ки про те стан ти нај кон цен-
три са ни ји на ис то ку. А ис ток је у вре ме ства ра ња ‘’Европ ске за јед-
ни це за угаљ и че лик’’ со вјет ском оку па ци јом. Та ко да су ри мо ка-
то ли ци би ли број ни ји и у са мој Не мач кој те 1951 го ди не.

Зна чи осно ва ЕУ би ла је у вре ме сво га фор ми ра ња пре те жно 
ри мо ка то лич ка. Ве о ма је ва жно ис та ћи да су но си о ци иде је ује ди-
ње ња Евро пе у то вре ме би ли се ку лар но ори јен ти са ни и да њи хо-
ви мо ти ви ни су би ли ре ли ги о зни. Али ре ли ги ја ни је са мо си стем 
дог ми и об ре да, она је осно ва ци ви ли за ци је и тво рац сва ко днев них 
дру штве них вред но сти. Те је у то ме сми слу осно ва са да шње ЕУ 
би ла про же та хри шћан ским вред но сти ма у ко ји ма је ри мо ка то ли-
ци зам до ми ни рао. Упо ре до са њим ишао је и про те стант ски дух 
оли чен у де лу Не мач ке и Хо лан ди је. Ка да се све то та ко по сма тра 
он да се мо ра ре ћи да је ре ли ги ја ути ца ла на це лу ту за јед ни цу у 
скла ду са Марк со вим ста вом :’’ да тра ди ци ја свих мр твих ге не ра-
ци ја као мо ра при ти ска мо зак жи вих’’. Све по ли тич ке и еко ном-
ске вред но сти ко је су ка рак те ри са ле ‘’Европ ска за јед ни ца за угаљ 
и че лик’’ на ста ле су у окви ру хри шћан ства. Основ на од ли ка ових 
вред но сти је сте прин цип се ку ла ри зма. Да кле став да др жа ва тре ба 
да бу де одво је на од цр кве. Са те тач ке гле ди шта и са ма за јед ни ца је 
тре ба ло да бу де уре ђе на на том прин ци пу. Са дру ге стра не као је-
дан од основ них ста во ва био је и онај о стал ном раз ви ја њу људ ских 
пра ва и сло бо да. А јед но од пра ва и сло бо да је и пра во на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти. На пр ви по глед ова два став су у кон тра дик ци ји. 
Али ни су. Ни су због то га што је иде ја се ку лар ног уре ђе ња на ста ла 
у европ ским хри шћан ским на ци ја ма и као та ква би ла при хва ће на 
и од са мих хри шћан ских цр ква . У овом слу ча ју ри мо ка то лич ке и 
про те стант ске. При хва ће на не баш са во љом, али ипак при хва ће на. 
Са мим тим ни је би ло те шко на ћи ком про мис из ме ђу пра ва на сло-
бо ду ве ро и спо ве сти и се ку ла ри зма у за јед ни ци ко ја је на ста ла ме ђу 
хри шћа ни ма. Од го вор за што је то та ко је сле де ћи. Исус је жи вео у 
нај ор га ни зо ва ни јој др жа ви то га вре ме на у Рим ском цар ству и био 
је рав но ду шан пре ма ње му. Сво је след бе ни ке је по зи вао да чи не 
исто и да га сле де. Због то га хри шћа нин мо же да бу де рав но ду шан 
пре ма по ли тич ком си сте му и да при хва ту сва ки об лик истог.

У хри шћан ском кон тек сту се пра во на сло бо ду ве ро и спо ве-
сти чак и од цр ка ва схва та ло као ин ди ви ду ал но пра во. Па чак и 
ка да се схва та ло као ко лек тив но при хва та ло се да то бу де у окви ру 
се ку лар не ор га ни за ци је. У окви ру ‘’Европ ске за јед ни це за угаљ и 

3)  Ibi dem, pp. 579
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че лик’’ ово опре де ље ње је стал но ра сло ка ко је ра сла за јед ни ца. 
Шест чла ни ца су од лу чи ле 25. мар та 1957, уго во ром по зна тим као 
Рим ски пакт да ство ре Европ ску еко ном ски за јед ни цу (ЕЕЗ). За-
јед ни ца је за сно ва на на ши ро ком за јед нич ком тр жи шту ко је је по-
кри ва ло чи тав низ ро ба и услу га. Ца рин ске ба ри је ре из ме ђу шест 
др жа ва ком плет но су уки ну те 1 ју ла 1968. А за јед нич ка по ли ти ка 
на ро чи то на по љу тр го ви не и по љо при вре де је ста вље на на но ге 60 
тих го ди на. То је иза зва ло ин те ре со ва ње дру гих зе ма ља из ре ги о на 
да се EEЗ при кљу че. Та ко су Дан ска., Ир ска и Ује ди ње но кра љев-
ство од лу чи ли да се при кљу че За јед ни ци. То пр во про ши ре ње од 
6 на 9 чла ни ца де си ло се 1973. Но ва еко ло шка по ли ти ка би ла је 
ство ре на исто као Европ ски ре ги о нал ни фонд за раз вој 1975. У ре-
ли ги о зном сми слу то је усло жи ло за јед ни цу. Дан ска је до ми нант-
но зе мља лу те ран ског про те стан ти зма4), Бри та ни ја је зе мља чи ја 
глав на са став ни ца Ен гле ска има др жав ну ве ру – ан гли кан ску, опет 
фор му про те стан ти зма5) а Ир ска је ри мо ка то лич ка6). Број не ри мо-
ка то ли ка је та ко на гло по рас тао па је Европ ска еко ном ска за јед ни-
цадо би ла ис так ну ти ји дво кон фе си о нал ни ка рак тер. Од но сно тро 
кон фе си о нал ни јер су је чи ни ле че ти ри ве ли ке хри шћан ске де но-
ми на ци је: ри мо ка то лич ка, лу те ран ска и кал ви ни стич ка од но сно 
ре фор ма тор ска и број не ма ле за јед ни це ко је су из про те стант ског 
усме ре ња про ис те кле . Ка ко је про те стант ске цр кве у Евро пи исто 
као и ан гли кан ску за хва тио та лас ли бе ра ли за ма. По ста ви ла су се 
пи та ња ру ко по ло же ња же на за све ште ни ке и би ску пе, за тим пи та-
ње хо мо сек су ал них бра ко ва итд. Ова ко вер ско усло жња ва ње још 
ви ше до при не ло ши ре њу ли бе рал ног си сте ма вред но сти у Европ-
ску еко ном ску за јед ни цу. То је ме ђу тим иза зва ло још јед ну бит ну 
про ме ну у укуп ној ре ли гиј ској по ли ти ци ЕЕС. Ре кли смо да је до-
ми нан тан став пре ма ре ли ги ји у ЕЕЗ до та да био да др жа ва и цр-
ква мо ра ју би ти одво је не. До ми нан те зе мље Фран цу ска, Не мач ка и 
Ита ли ја су то ме да ва ле тон јер су би ле уре ђе не као се ку лар не. Са да 
се по пр ви пут де си ло да је у За јед ни цу ушла јед на др жа ва зна чај на 
по свим еле мен ти ма ко ја је има ла др жав ну ве ру. Ра ди се о Ве ли кој 
Бри та ни ји. Бри та ни ји на и ме ма да има ве о ма раз ви јен де мо крат ски 
си стем ни је се ку лар на. Ен гле ска има др жав ну цр кву - ан гли кан ску. 
И сви др жав ни ор га ни су ве о ма по ве за ни са ре ли ги јом. По гла вар 
др жа ве краљ, у овом тре нут ку кра љи ца, је исто вре ме но и по гла вар 
др жав не цр кве. За ми сли мо ка ко би би ло ка да би пред сед ник Фран-
цу ске Сар ко зи био по гла вар ри мо ка то лич ке цр кве у Фран цу ској, па 

4)  Ibi dem, pp. 564

5)  Ibi dem, pp. 582

6)  Ibi dem. pp. 597
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ће нам си ту а ци ја би ти пот пу но ја сна. Осим што је краљ по гла ва ра 
цр кве, по сто је још мно ги дру ги еле мен ти ко ји ис ти чу те о крат ску 
цр ту бри тан ског дру штва Краљ име ну је над би ску па, би ску пе, де-
ка не ве ли ких ка те дра ла. Од лу ке о бо го слу же њу у цр кви до но си 
бри тан ски пар ла мент. У гор њем до му се ди 24 би ску па7) Бри та ни ја 
је уне ла са свим но ву си ту а ци ју у ор га ни за ци ју. Пре све га по ве ћа ла 
је број и ути цај не ри мо ка то ли ка и по ка за ла да зе мља са из ра зи тим 
те о крат ским еле мен ти ма мо же да раз ви ја де мо кра ти ју. Слич на је 
си ту а ци ја и са кра ље ви ном Дан ском. Кра ље ви на Дан ска је у сво ме 
уста ву у сек ци ји 4 про пи са ла: "Еван ге лич ка лу те ран ска цр ква је 
др жав на цр ква Дан ске, и као та ква има има по моћ др жа ве’’8) Исто 
та ко Ир ска ма да де фи ни са на као се ку лар на има од ред ни це ко је по-
ка зу ју ве зу са ре ли ги јом. Све то је пред ста вља ло иза зов за се ку-
лар но опре де ље ње за јед ни це. Она се по ка за ла спо соб ном да све 
то ускла ди са ге не рал но се ку лар ном по ли ти ком. А та по ли ти ка је 
га ран то ва ла сва људ ска пра ва па и вер ска. У 1981, Грч ка је по ста ла 
10 члан ЕУ а Шпа ни ја и Пор ту га ли ја су исто учи ни ле пет го ди на 
ка сни је. 1987. пот пи сан је акт ко ји је ство рио ба зу за ши рок ше-
сто го ди шњи про грам чи ји је циљ ре гу ли са ње сло бод не тр го ви не 
уну тар гра ни ца Уни је9) и ства ра ња за јед нич ког тр жи шта. Нај ве ћа 
по ли тич ка про ме на на сту пи ла је 9 но вем бра 1989. го ди не ка да је 
сру шен Бер лин ски зид и ка да је гра ни ца из ме ђу Ис точ не и Зап дне 
Не мач ке отво ре на по пр ви пут по сле 28 го ди на. То је до ве ло до ује-
ди ње ња Не мач ке 1990. го ди не у ме се цу ок то бру. 

У ре ли гиј ском сми слу ЕЕС је по ста ла још ша ре ни ја. По пр-
ви пут су се ме ђу за пад ним хри шћан ским тра ди ци ја ма по ја ви ле и 
ис точ не. Јер је Грч ка зе мља са пре те жно пра во слав ном по пу ла ци-
јом. Осим то га што је у ЕЕС уне ла пра во сла вље Грч ка је по ве ћа ла 
и број др жа ва са те о крат ским ел мен ти ма у сво ме устрој ству. За то 
што је и она уста вом де фи ни са ла да има пра во сла вље као др жав ну 
ве ру.

На са мом по чет ку тек ста уста ва сто ји "У име Све тог... и не-
де љи вог трој ства"’10). Та ко се вер ска сли ка За јед ни це још ви ше 
усло жи ла.

7)  Ken neth Med hurs& Ge or ge Moyser, Church and Po li tics in a se cu lar age, Cla ren don, 1988

8)  http://www.ser vat.uni be.ch/icl/da00000_.html (до ступ но 23.11.2008)

9)  О еко ном ским вред но сти ма ко је је у то уне ла пра во слав на Грч ка по гле да ти у Жи во јин 
Ђу рић, Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на еко ном ска по ли ти ка, 
у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, год. I, бр. 1/2007, Бе о град, до ступ но и на http://www.po li tic-
san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Pra vo slav na_re li gi ja_u_Sr bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral-
na_eko nom ska_po li ti ka.pdf (до ступ но 12.1.2009)

10)  http://www.hri.org/docs/syntag ma/ (до туп но 23.11.2008. ) 
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Са па дом ко му ни зма, у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи Евро-
пља ни су по ста ли бли ске ком ши је. У 1993. је дин стве но тр жи ште 
је би ло ство ре но. Оно је има ло че ти ри те мељ не сло бо де: кре та ња, 
ро ба, услу га, нов ца и љу ди. Де ве де се те су та ко ђе де це ни ја два уго-
во ра Ма стрих та ко ји је до нет 1993. и и Ам стер дам ског уго во ра из 
1999. На род се пи тао ка ко ре ши ти пи та ње за га ђи ва ња око ли не и 
ка ко Евро пља ни мо гу за јед но да де лу ју по пи та њи ма без бед но сти 
и од бра не. У 1995. ЕУ је до би ла три но ва чла на: Аустри ју, Фин ску 
и Швед ску. Ма ло се ло у Лук сем бур гу да ло је сво је име Шен ген-
ском спо ра зу му. Овај је спо ра зум омо гу ћио љу ди ма да пу ту ју без 
па со ша ко ји би мо ра ли по ка зи ва ти на гра ни ца ма. Ми ли он и мла-
дих љу ди сту ди ра ју у дру гим зе мља ма уз европ ску по моћ. Ко му ни-
ка ци је су та ко ђе олак ша не услед ко ри шће ња мо бил них те ле фо на и 
ин тер не та.

Има ју ћи у ви ду ре ли гиј ску при пад ност три ју но вих чла ни-
ца ви ди мо да се вер ска сли ка ЕУ још ви ше ре ла ти ви зо ва ла. За то 
што су Швед ска и Фин ска до ми нант но лу те ран ске, док је Аустри ја 
пре те жно ри мо ка то лич ка.11) Та ко се број про те стант ских зе ма ља у 
ЕУ знат но по ве ћао. А про пор ци о нал ни од нос ових две ју за јед ни ца 
још ви ше ре ла ти ви зо вао. Ка да се то ме до да и пра во слав на Грч ка, 
он да си ту а ци ја по ста је још сло же ни ја. То све зна чи да је сва ка од 
по ме ну тих кон фе си ја уно си ла еле мен те сво је по ли тич ке кул ту ре 
у за јед ни цу европ ских на ро да. Ако се под се ти мо да су мо дер не 
де мо крат ске иде је ро ђе не у Ен гле ској и да су свој ве ли ки за мах 
до би ле фран цу ском бур жо а ском ре во лу ци јом 1789. он да је ја сно 
да се це ла ЕУ при ла го ђа ва ла тим стан дар ди ма. А они су чи ни ли 
по ли тич ку осно ву 

''Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик. Грч ка је ту би ла у са-
свим друк чи јој по зи ци ји. Јер је ње на не по сред на исто ри ја би ла 
ли ше на сна жних де мо крат ских за хва та12). Она је тек од 1830. об-
но ви ла сво ју не за ви сност и ота да је мо гла са мо да пра ти оно што 
се зби ва у Евро пи. Али са дру ге стра не Грч ка има јед ну пред ност 
ко ју не ма ни јед на европ ска на ци ја. А то је да је ан тич ка Грч ка при-
зна та ко лев ка европ ске ци ви ли за ци је и сви се Евро пља ни сла жу 
да је грч ка фи ло зо фи ја и ан тич ка де мо кра ти ја за јед но са рим ским 
пра вом осно ва европ ске по ли тич ке кул ту ре. И Грч ка то зна ве о ма 
до бро да ис ко ри сти у сми слу про мо ви са ња са да шњих грч ких по-
ли тич ких у кул тур них вред но сти ко ји су ин спи ри са ни пра во слав-
ном ре ли ги јом и тра ди ци јом.

11)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted by John WRIGHT, pp, 530, 573, 680

12)  Жи во јин Ђу рић, у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, исто. ви ше о то ме
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Пр вог ма ја 2004. осам зе ма ља Цен трал не и И ис точ не Евро-
пе:Че шка ре пу бли ка, Есто ни ја, Ла тви ја, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, 
Пољ ска, Сло ве ни ја и Сло вач ка су се при дру жи ле ЕУ, и та ко окон-
ча ле по де лу Евро пе, од лу че ну во љом ве ли ких си ла 60 го ди на ра-
ни је на Јал ти -  Ки пар и Мал та су та ко ђе по ста ле чла ни це. 

У ре ли гиј ском сми слу то је зна чи ло по ја ча ва ње све три кон-
фе си о нал не це ли не.Пољ ска,Че шка,Ма ђар ска,Сло ве ни ја,Сло вач-
ка,Мал та и Ли тва ни ја су пре те жно ри мо ка то лич ке13), Есто ни ја. и 
Ла тви ја лу те ран ска, а Ки пар пра во сла ван.14). Вр ло је ва жно до да ти 
да у три при бал тич ке зе мље: Есто ни ји, Ла тви ји и Ли тва ни ји жи ви 
и ве о ма број на пра во слав на по пу ла ци ја. Та ко се број пра во слав них 
по себ но уве ћао. Да кле број пре те жно пра во слав них др жа ва у ЕУ 
се по пео на две чла ни це Грч ку и Ки пар.

Још две пра во слав не зе мље из Ис точ не Евро пе Бу гар ска и 
Ру му ни ја су по ста ле чла ни це ЕУ 2007. На тај на чин се број чла ни-
ца по ве ћао на укуп но 27. Ка ко су и Ру му ни ја и Бу гар ска пре те жно 
пра во слав не то се број пра во слав них по ве ћао на 4.15) За јед но са 
по ме ну тим ма њи на ма то је знат но уве ћа ло број пра во слав них . Јер 
Ру му ни ја и Бу гар ска за јед но има ју око 30 ми ли о на ста нов ни ка16). 
Нор мал но ни су сви ста нов ни ци ових две ју др жа ва пра во слав ни. 
Али баш то је до каз све ве ће вер ске ра зно ли ко сти у ЕУ. Јер ка ко 
нпр, Бу гар ска има број ну му сли ман ску ма њи ну. Ко ја до сти же 12% 
укуп не по пу ла ци је17), та ко и дру ге зе мље ЕУ има ју број но ста нов-
ни штво ко је је у вер ском сми слу раз ли чи то од ве ћин ског. Та чи ње-
ни ца је по ста ла по себ но зна чај на због по мањ ка ња рад не сна ге ко ја 
је за де си ла Евро пу од сре ди не 70-тих го ди на. Европ ска при вре да у 
на глом ра сту мо ра ла је да отво ри сво је гра ни це за рад ни ке из зе ма-
ља где их је би ло за из воз. Та ко су се у тра ди ци о нал но мо но ет нич-
ким и мо но вер ски сре ди на ма на шли број ни стран ци. Али стран ци 
ко ји ни су до ве де ни као ро бо ви, Не го као по тре бан парт нер, чи је 
се по тре бе мо ра ју по што ва ти. Ме ђу ти ме стран ци ма пре о вла да ју 
они чи ја је ре ли ги ја друк чи ја од зе мље до ма ћи на. Сто ти не хи ља да 
пра во слав них је нпр. до шло из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је у Не-
мач ку, Фран цу ску и Хо лан ди ју. Али још мно го ви ше му сли ма на 

13)  Ibi dem

14)  ibi dem

15)  О ути ца ју пра во сла вља на по ли ти ку Бу гар ске по гле да ти у Ma ria Se ra fi mo va, Re li gion 
and At ti tu des of Po li ti cal Par ti es, у По ли ти ко ло ги ја Ре ли ги је год. I бр. 1/2007. До ступ но 
и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj%202/Ma ria_Se ra fi mo va.pdf (до-
ступ но 2.3.2009) 

16)  ibi dem

17)  ibi dem
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из Афри ке и Ази је на шло је по сао у зе мља ма ЕУ. Му сли ма ни ма и 
пра во слав ним су се при дру жи ли и број ни при пад ни ци хин ду, бу-
ди стич ке и кон фу чи јан ске кул ту ре. Та ко да је то ЕУ учи ни ло мул-
ти ре ли гиј ском за јед ни цом. То се осе ћа на сва ком ко ра ку. Би ло да 
се ра ди вер ским објек ти ма не тра ди ци о нал них ре ли ги ја ко ји се сре-
ћу на сва ком ко ра ку, би ло о ре ли гиј ским про из во ди ма: књи га ма, 
штам пи, ли тур гиј ским ре ли кви ја ма ко је се ви де и про да ју на сва-
ком ћо шку.

Ве о ма је ва жно ис та ћи да при до шли це дру гих ве ро и спо ве-
сти ни су под јед на ко при сут не у свим зе мља ма ЕУ. Про цен ту ал но 
су нај број ни је у оним зе мља ма ко је су има ле бо га ту ко ло ни јал ну 
про шлост. Та кве су Фран цу ска, Ен гле ска., Бел ги ја и Хо лан ди ја и на 
дру гој стра ни Не мач ка, ко ја не спа да у ту ка те го ри ју. Али је као из-
ра зи то еко ном ски сна жна др жа ва осе ћа ла ду го вре ме на хро ни чан 
не до ста так до ма ће рад не сна ге. Упра во је ко ло ни јал на про шлост 
бит но ути ца ла на ре ли гиј ску при пад ност при до шли ца. Му сли ма-
ни, ко ји су при сти гли у Евро пу су на ро чи то број ни у Фран цу ској 
и Бел ги ји. У Фран цу ској за то што је Фран цу ска би ла ко ло ни јал ни 
го спо дар ве ли ког де ла се ве ро за пад не Афри ке где ислам до ми ни-
ра: Ма ро ку, Ту ни су, Ал жи ру, Ма у ри та ни ји, Ни ге ру, Ма ли ју, Се не-
га лу итд. Ста нов ни ци тих др жа ва су у прин ци пу зна ли фран цу ски 
је зи ку у мо мен ту усе ља ва ња што је би ло олак ша ва ју ћа окол ност, 
при ли ком тра же ња по сла и адап та ци је. Слич на је би ла си ту а ци ја 
са Ен гле ском. Са мо што су се у Ен гле ску усе ли ли и број ни при пад-
ни ци хин ду ре ли ги је, по ред му сли ма на. Јер су Ин ди ја и Па ки стан 
би ли под вла шћу Ен гле ске. По ди мен зи ја ма ма ла Бел ги ја би ла је 
ко ло ни јал ни упра ви тељ јед не од нај ве ћих африч ких др жа ва Кон-
га. При лив Кон го а на ца ни је ме ђу тим из ме нио ре ли гиј ску струк ту-
ру. Јер је ве ћи на Кон го а на ца ри мо ка то лич ке и про те стант ске ве ре. 
Ме ђу тим у Бел ги ји је ве о ма мно го му сли ма на. Пре ма ве о ма по у-
зда ним по да ци ма му сли ма ни ма да нас чи не тре ћи ну ста нов ни штва 
глав ног гра да Бел ги је и цен тра ЕУ Бри се ла. Пре ма истим по да ци-
ма за на ред не две де це ни је то ће би ти нај број ни ја вер ска за јед ни ца 
у Бел ги ји18). Пре ма истим по да ци ма мла да ге не ра ци ја му сли ма на 
је многo при вр же ни ја свој ве ри не го аутох тонo ста нов ни штво. Та-
ко да се де ша ва про цес да аутох то ни Бeлгијанци на пу шта ју сво-
ју ре ли ги ју, док су му сли ма ни све ја чи и ја чи у њи хо вом вер ском 
опре де ље њу. По себ но је зна чај но да се и део аутох то них Бел ги-
ја на ца, у усло ви ма вер ских сло бо да од лу чу је да про ме ни ве ру и 
пре ђе у дру ге ре ли ги је. Би ло да се ра ди о исла му, хин ду и зму или 
не ком дру гом вер ском уче њу. Чак се де ша ва да се је дан број Бел-

18)  L’islam, pre miè re re li gion à Bru xel les dans vingt ans, Lе Fi ga ro, 21-03-2008. Pa ris 
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ги ја на ца опре де љу је за ве о ма ра ди кал не вер ске по кре те као што 
је Ал Ка и да. Је дан од бом ба ша са мо у би ца по ги ну ла у Баг да ду је 
Бел ги јан ка ко ја је пре шла на ислам. Ми ри ел Де гок, је по сле уда је 
за Бел ги јан ца ма ро кан ског по ре кла пре шла на ислам. При гр ли ла 
иде је Ал Ка и де и по ги ну ла у бом ба шком ак ту у Ира ку19). По сто-
ја ње ве ће гру пе Евро пља на ко ји су кан ди да ти за слич не ак ци је 
про из вео је по јам ''Бе ла ал Ка и да''20). Ово ли ки при лив му сли ма на 
у Бел ги ју ни је по сле ди ца ко ло ни ја ли зма не го чи ње ни це да је је дан 
од зва нич них је зи ка Бел ги је фран цу ски. Па су му сли ма ни из бив-
ших фран цу ских ко ло ни ја у фран ко фон ском де лу Бел ги је ви де ли 
исте пред но сти ко је су ви де ли у бив шој ме тро по ли Њи хо ва же ља 
да до ђу у Бел ги ју ипак ни је би ла до вољ на за ула зне ви зе. Ка да се о 
то ме да нас рас пра вља у Бел ги ји чу ју се ра зна об ја шње ња. Јед но је 
оно ко је да ју пред став ни ци дру ге бел гиј ске за јед ни це, фла ман ске. 
Они под се ћа ју да Фла ман ци има ју ве ћи на та ли тет и има их ви ше у 
укуп ној по пу ла ци ји21). Због то га су, ка жу Фла ман ци, Ва лон ци ко ји 
го во ре фран цу ски олак ша ли до би ја ње ула зних ви за за фран ко фо не 
из Афри ке. Ка ко су они ве ћи ном му сли ма ни то се број му сли ма на 
у Бе ле ги ји на гло по ве ћао.

Углав ном до шло је до ве ли ке про ме не у вер ској струк ту ри 
ЕУ. По ме ну та бел гиј ска сли ка је вр ло упе ча тљи ва. Ако му сли ма ни 
да нас чи не тре ћи ну ста нов ни штва ''глав ног гра да'' Евро пе, он да то 
ни је обич на ма њи на већ зна ча јан про це нат. А тај про це нат бит-
но ути че на це ло куп не од но се. Због све га то га до шло је озбиљ них 
раз ми мо и ла же ња ме ђу по ли тич ким де лат ни ци ма ЕУ по пи та њу 
ње не бу дућ но сти и кул тур ног иден ти те та. 

Ни је спор но да је европ ски иден ти тет у осно ви ју део-хри-
шћан ски. Оно што да нас чи ни Евро пу у сва ком по гле ду је сте ве-
за но са ју део-хри шћан ском тра ди ци јом. Чак и ка да се ра ди о еко-
но ми ји. Јер ни је не по зна то да је ре ли ги ја на ро чи то кал ви ни стич ка 
фор ма про те стан ти за ма бит но ути ца ла на при вред ни раз вој кон ти-
нен та.22). Ме ђу тим тај иден ти тет је про из вео та кав си стем вред но-
сти ко ји је до вео до вр то гла вог де мо граф ског па да, уз исто вре ме но 
ве о ма ве ли ки еко ном ски раз вој. Та ко да су та два по ла ишла једaн 
про тив дру гог. Рaзвој привредe тра жио је но ве рад ни ке, а по ро ди-
ли шта су се по сте пе но за тва ра ла . Јер европ ске же не упр кос ви со-

19)  Ti mes On li ne, Da cem bre 01,2005

20)  http://www.ser bi an na.com/co lumns/jev tic/004.shtml (до ступ но 2.11.2008)

21)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted 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 жи вот ном стан дар ду не же ле да ра ђа ју. Из лаз се мо гао на ћи 
са мо та мо где има до вољ но ра да жељ них а не за по сле них љу ди. А 
то су би ле бив ше ко ло ни је ко је су пред ста ви ле не пре су шан иза зов 
сло бод не рад не сна ге. Ка ко су се у ве ћи ни слу ча је ва при до шли, а 
нео п ход ни еми гран ти раз ли ко ва ли по ве ри од до ма ћи на то се вер-
ска сли ка усло жи ла.

За то је при ли ком рас пра ве о бу дућ но сти Евро пе и мо гу ћем 
об ли ку уре ђе ња по ста вље но и пи та ње устав ног уре ђе ња но ве тво-
ре ви не. Као што зна мо сва ки устав по ред чи ње ни це да се ра ди 
прав но-по ли тич кој ма те ри ји увек са др жи и ма ло иде о ло ги је. Иде-
о ло ги ја се по себ но ви ди у пре ам бу ли. Да кле при ли ком рас пра ве о 
уста ву Евро пе по ста ви ло се пи та ње ње не иде о ло шке ба зе. Пар ти је 
де сне ори јен та ци је су се за ла га ле да у устав ује ди ње не Евро пе уђе 
од ред ни ца о ју део-хри шћан ским ко ре ни ма кон ти нен та. Та је иде ја 
на и шла на сна жан от пор ле во ори јен ти са них пар ти ја Оне су би ле 
про тив то га из два раз ло га. Пр ви је чи ње ни ца да су ле ве пар ти је 
се ку ла ра но ори јен ти са не. И сма тра ју да се ре ли ги ја мо ра за др жа-
ти у стро го при ват ној сфе ри23). А дру га је прак тич на. Она уви ђа 
да Евро па све ви ше ста ри и да ће број по треб них усе ље ни ка све 
ви ше ра сти. Та ко да се де фи ни са ње Евро пе као ју део-хри шћан ске 
по ка зу је као смет ња ин те гра ци ји не хри шћа на у европ ски кул тур ни 
ми ље.

Обе чи ње ни це су ва жне али је очи глед но пре вла да ла ова 
дру га. То се ви ди из прет ход но из не тих по да та ка. Ти по да ци су 
нам по ка за ли да мно ге европ ске зе мље има ју у уста ви ма де фи ни-
са ну др жав ну ве ру. Са мим тим ни су се ку лар не у стро гом сми слу 
те ре чи. Али то ни је спре чи ло те зе мље да раз ви ја ју се ку ла ри зма 
у ве о ма ши ро ком сми слу те ре чи. Па чак ни да бу ду пред вод ни ци 
де мо крат ских про ме на. Ка ква је би ла Ен гле ска. Већ то го во ри да 
ова чи ње ни ца ни је би ла у осно ви от по ра де фи ни са њу Евро пе као 
ју део-хри шћан ске. Већ ова дру га ко ја се од но си на де мо граф ско 
ста ре ње кон ти нен та и по тре ба ма за но вом ими гра ци јом.

По гле дај мо шта се де си ло са спор том. Не ка да су све еки пе 
и свим ве ли ким спор то ви ма европ ских др жа ва би ле са ста вље не од 
так ми ча ра до мо ро да ца. Да нас је си ту а ци ја са свим друк чи ја. Не ке 
ре пре зен та ци је као фуд бал ска ре пре зен та ци ја Фран цу ске, осва јач 
свет ског пр вен ства, има ви ше при ро ђе них не го Фран цу за чи ји су 
ко ре ни од у век ту. Да кле ни је про блем у то ме што за ре пре зен та ци-
је игра ју стран ци не го то што аутох то но ста нов ни штво ни је 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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из ве ло по треб ну би о ло шку ма су ко ја би у ре пре зен та ци ји за у зе ла 
ме сто. То се од ра жа ва не све сфе ре жи во та. По себ но на од брам-
бе ну спо соб ност. Пре ма пи са њу не мач ке штам пе сма њио се број 
спо соб них мла дих љу ди за вој ну оба ве зу. Та ко да се на слу же ње 
вој ног ро ка по зи ва ју и хен ди ке пи ра ни ко ји би у ра ту мо гли да бу ду 
са мо тре ће по зив ци24)Ка да се то ме до да по да так да је 160.000 мла-
дих Не ма ца још 1996. го ди не од би ја ло да слу жи вој ни рок ста ње 
по ста је још алар мант ни је25). Још пре ви ше од 10 го ди на сва ко тре ће 
до ма ћин ство у Не мач кој има ло је са мо јед ног чла на26). Због све га 
то га пре ма та да шњим про це на ма Евро па ће мо ра ти да до 2050. го-
ди не уве зе око 35 ми ли о на рад ни ка да би мо гла нор мал но да функ-
ци о ни ше27). Та ј е чи ње ни ца про ме ни ла вер ску сли ку Не мач ке исто 
као и прет ход но по ме ну те Бел ги је. Пре ма пи са њу не мач ке штам-
пе 1998. го ди не град Франк фурт је имао 28,5%стра на ца. Бер лин 
12,6% а Мин хен и Штут гарт28) по 24,1%. За што су пред став ни ци 
де сних пар ти ја за уво ђе ње у устав Евро пе од ред ни це о ју део-хри-
шћан ском ка рак те ру нај бо ље се ви ди из из ја ве јед ног од ше фо ва 
во де ће де сне пар ти је у Не мач кој из по кра ји не Ба вар ске. Он је ре-
као ‘’Му сли ма ни ко ји жи ве у Не мач кој мо ра ју по што ва ти тра ди-
ци о нал не ври јед но сти хри шћан ства... Мул ти кул ту рал но дру штво 
ко је би под ра зу ми је ва ло јед нак жи вот и ранг раз ли чи тих кул ту ра 
јед них по ред дру гих, је сте по гре шан пут у ко јем су су ко би већ уна-
при јед про гра ми ра ни’’29). По ме ну ти из ја ву дао је Алојз Глик. Он 
је у то вре ме био шеф по сла нич ке гру пе Хри шћан ско-со ци јал не 
уни је у пар ла мен ту не мач ке по кра ји не Ба вар ске. То је би ло да ле ко 
пре ак ту ел них рас пра ва уста ву ЕУ. Он је пред о се ћа ју ћи да ће то 
до ћи на ред до дао ‘’Во де ћи по ли ти ча ри Ње мач ке би тре ба ло да 
за у зму ја сан став у сми слу на ше хри шћан ске кул ту ре’’30). Не мач ки 
по ли ти ча ри су тај став ја сно ис ка за ли. Ле ви ча ри су од ба ци ли та кав 
на чин ре зо но ва ња и од би ли да у устав Евро пе уба це аманд ман о ју-
део-хри шћан ској кул ту ри и опре де ли ли се за друк чи ји кон цепт. То 
је кон цепт ко ји иде ко рак да ље у се ку ла ри за ци ји. По себ но је ва жно 
да је та кав кон цепт по бе дио у усло ви ма по ста ја ња др жа ва чла ни-
ца ко је тај при ступ не гу ју у сво јим по ли тич ким и устав ним си сте-
ми ма. Та кве су зе мље Ве ли ка Бри та ни ја, Грч ка Дан ска и још не ке 
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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дру ге. Бор ба ме ђу тим ни је ни из да ле ка за вр ше на. Она се ви ди из 
из ја ва ве о ма ути цај них по ли ти ча ра и вер ских де лат ни ка ко ји има ју 
сна жан ути цај на по ли ти ку у сво јим зе мља ма. Са мим тим и у Евро-
пи. Нпр. при мас пољ ске ри мо ка то лич ке цр кве Јо зеф Глемп:”по др-
жа ула зак у ЕУ али са мо са Бо гом ''31). Исти та ко ри мо ка то лич ки 
про мас Ма ђар ске мон си њор Пе тер Ер дое има пот пу но ја сне ста-
во ве о то ме ка ко ЕУ траб да бу де уре ђе на. « Без хри шћан ства ср це 
Евро пе ће би ти из гу бље но”32). Па па Јо ван Па вле дру ги је та ко ђе 
ло би рао код европ ских ли де ра да « из ри чи то у европ ском уста ву 
пи ше да се Евро па за сни ва на хри шћан ској ве ри и на Бо гу''33). Ја-
сно је да су ова ко од луч но из ра же ни ста во ви мо ра ли да иза зо ву 
те шке бор бе ми шље ња. То се по себ но ви ди из из ја ва ко је су по сле 
усва ја ња пре ам бу ле да ва не. Та ко нпр. « Ве о ма смо за до вољ ни за то 
што је по зи ва ње на Бо га из о ста вље но . То би ство ри ло не по треб не 
пре пре ке у Евро пи. Да би би ла ује ди ње на Евро па мо ра би ти се ку-
лар на''34) Из ја вио је Те ри Сан дер сон пот пред сед ник бри тан ског се-
ку лар ног дру штва. Очи глед но је да је тај став по бе дио. То се ја сно 
ви ди из пре ам бу ле ко ја је пред ло же на. Она гла си ова ко’’ Кул тур но, 
ре ли гиј ско и ху ма ни стич ко на ле ђе Евро пе је во де ће на дах ну ће из 
ко га су се раз ви ла нео ту ђи ва пра ва људ ске лич но сти, сло бо да, де-
мо кра ти ја, јед на кост и вла да ви на пра ва...’’35). Ка ко ви ди мо по сто-
ја ле су две ја сно су прот ста вље не по зи ци је. Јед на ко ја је хте ла да 
ис так не ве зу Евро пе и хри шћан ства и дру га ко ја је то ни ка ко ни је 
хте ла36). Али је ова дру га та ко ђе ду бо ко све сна зна ча ја ре ли ги је за 
чо ве ка. Сто га је од ред ба о ре ли ги ји ушла у пре ам бу лу. Али без по-
зи ва ња на би ло ко ју спе ци фич ну ре ли ги ју. Та квим пред ло гом Уста-
ва Евро пе пру жа се мо гућ ност да се по ми ре по што ва ње за ре ли гиј-
ска опре де ље ња, али и да се ис так не да ће Евро па да се под јед на ко 
од но си пре ма при пад ни ци ма свих ре ли ги ја на сво ме тлу.

На осно ву прет ход но ре че ног ви ди се да две по ли тич ке оп-
ци је ре ли ги ју по сма тра ју на са свим раз ли чит на чин. За по ли ти ча ре 
ка кав је ци ти ра ни 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 Hettiarach-
chi, 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.politicsandreligion-
journal.com/PDF/broj%203/05_heitaraci.pdf (доступно 2. 3. 2009)
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Европ ски мир и ко ег зи стен ци ја раз ли чи тих ре ли ги ја ни је 
мо гућ. И су ко би ће оба ве зно усле ди ти. Са дру ге стра не се ку ла-
ри сти су уве ре ни да са мо се ку лар но од ре ђе ње Евро пе без да ва ња 
пред но сти би ло ко јој кон фе си ји мо же да оства ри ствар но ује ди-
ње ње кон ти не на та. Без ика кве двој бе је ја сно да су ова два ста ва 
не по мир љи ва. И да је је трај ни ком про мис не мо гућ, уко ли ко јед на 
или дру га стра на не про ме не свој став. Шта ће се де си ти по ка за ће 
вре ме. Јер је сва ка прог но за ве о ма не за хвал на. На ро чи то у озбиљ-
ној на у ци, ко ја не ма по треб не чи ње ни це за ре ле вант не за кључ ке.
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РЕЗИМЕ

У про цес гло ба ли за ци је европ ске зе мље се укљу чу ју на раз-
ли чи те на чи не. Не ки од њих су ин ди ви ду ал ни, а не ки ко лек тив-
ни. Нај ва жни ји вид ко лек тив не гло ба ли за ци је је сте Европ ска уни ја 
ЕУ. У овом тре нут ку ве ћи на европ ских др жа ва је учла ње на у ЕУ. 
Ме ђу њи ма су и не ке бал кан ске др жа ве: Грч ка, Бу гар ска и Ру му-
ни ја. Оста ле бал кан ске др жа ве та ко ђе по ка зу ју озбиљ ну на ме ру да 
се укљу че у ЕУ и по ста ну пу но прав не чла ни це. До укљу чи ва ња 
Грч ке у Европ ску уни ју у та је за јед ни ца би ла ри мо ка то лич ко-про-
те стант са ка. Са ула ском грч ке ме ња се и вер ска су шти на. Та ко да 
јед на пре те жно пра во слав на др жа ва и то са пра во сла вљем као др-
жав ном ре ли ги јом ула зи у са став ЕУ. То бит но ме ња вер ску су шти-
ну Европ ске уни је. По ред то га при лив рад не сна ге из зе ма ља у раз-
во ју још ви ше усло жња ва вер ску сли ку европ ског кон ти нен та. Све 
су број ни ји при пад ни ци му сли ман ске, хин ду и бу ди стич ке ве ре. 
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Но во при до шли су до ду ше оста ја ли ма њи на у тра ди ци о нал но ри-
мо ка то лич ким и про те стант ским зе мља ма. Али ма њи на ко ја из дан 
у дар ра сте и бит но ме ња не ка да ис кљу чи во хри шћан ски ка рак тер 
ЕУ. Упр кос то ме јед на ду ги низ го ди на је са мо Грч ка би ла при пад-
ни ца дру гог кон фе си о нал ног усме ре ња за раз ли ку од оста лих зе-
ма ља. Са ула ском Бу гар ске , Ру му ни је и Ки пра бит но се ме ња вер-
ска струк ту ра. Ср би ја, Укра ји на и Гру зи ја у та ко ђе пра во слав не . И 
све три по ка зу ју те жњу да се уни ји при кљу че. Ако би се то де си ло 
пра во слав ни би по ста ли ско ро рав но прав ни са ри мо ка то ли ци ма и 
про те стан ти ма у про цен ту ал ном од но си ма. А евен ту ал но при кљу-
че ње Ру си је би до ве ло до до ми на ци је пра во слав них. Ал ба ни ја та-
ко ђе те жи да се у ЕУ укљу чи. А она је до ми нант но му сли ман ска. 
Да кле му сли ман ска Ал ба ни ја, ве ли ке му сли ман ска за јед ни ца у 
БИХ, Ср би ји и Бу гар ској, и број не му сли ман ске ма њи не у зе мља-
ма уте ме љи ва чи ма по ста вља ју број на пи та ња. Јед но од нај ва жни-
јих је и пи та ње кул тур ног иден ти те та Евро пе. Де мо хри шћан ске и 
на род не пар ти је же ле да се у Уста ву ЕУ на гла си да су ко ре ни Евро-
пе ју део-хри шћан ски. Ле ве пар ти је то ни су при хва ти ле. Та ко да та 
од ред ни ца ни је ушла у на црт Устав Евро пе. Али пи та ње ни је још 
увек ре ше но и бу дућ ност ће би ти ве о ма ин те ре сант на.
Кључ не ре чи: Евро па, гло ба ли за ци ја, ре ли ги ја, кон флик ти, по ли ти ка, ди-

ја лог

MiroljubJevtic

FAITHS’SINFLUENCEANDUNIFICATION
OFOLDCONTINENT

SUMMARY

Euro pean co un tri es get in vol ved in the pro cess of glo ba li za tion 
in many dif fe rent ways. So me of the se ways are in di vi dual and the ot-
hers are col lec ti ve. The most im por tant aspect of glo ba li za tion is EU, 
Euro pean Union. At the mo ment the vast ma jo rity of euro pean co un tri es 
are EU mem bers. The re are so me Bal ka nic co un tri es among them, such 
as Gre e ce, Bul ga ria and Ro ma nia. Ot her Bal ka nic co un tri es al so show 
se ri o us in ten tion to join the EU and be co me law ful mem bers. Euro-
pean Union was ro man cat ho lic-pro te stant com mu nity un til Gre e ce has 
jo i ned it. With the ad mis sion of Gre e ce the re li gi o us qu in tes sen ce has 
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chan ged. So, that one ort ho dox co un try with ort ho doxy as an of fi cial 
re li gion be co mes mem ber of EU. This chan ges re li gi o us qu in tes sen ce 
of EU es sen ti ally. Apart from that, the la bo ur in flux from de ve lo ping 
co un tri es even mo re com pli ca tes re li gi o us si tu a tion in Euro pe. The re 
are va ri o us fol lo wers of mu slim, hin du or bud dist re li gion. Tho ugh, 
new co mers ha ve re ma i ned mi no rity in tra di ti o nally ro man-cat ho lic and 
pro te stant co un tri es. But this mi no rity, that grow day in day out, es sen-
ti ally chan ge chri stian cha rac ter of EU. De spi te of that Gre e ce was the 
only co un try of dif fe rent re li gi o us ori en ta tion for a long ti me. With the 
ad mis sion of Bul ga ria, Ro ma nia and Cyprus the re li gi o us struc tu re of 
EU has chan ged es sen ti ally. Ser bia, Ukra i ne and Ge or gia are al so ort-
ho dox co un tri es. And all of them tend to join the EU. If this hap pe ned 
the ort ho dox wo uld be co me al most equ al in pro por ti o nal re la ti ons. And 
even ti ally Rus sian jo i ning of EU wo uld re sult in ort ho dox do mi na tion 
in EU. Al ba nia al so tend to join the EU. And Al ba nia is do mi nantly 
mu slim co un try. The re fo re, mu slim Al ba nia, hu ge mu slim com mu nity 
in Bo snia and Her ze go vi na, Ser bia and Bul ga ria and nu me ro us mu slim 
mi no ri ti es in fo un ding co un tri es of EU ra i se many qu e sti ons. One of the 
most im por tant qu e sti ons is a qu e sti on of cul tu ral iden tity of Euro pe. 
De mo-Chri stian and Pe o ple’s po li ti cal par ti es want to po int out in EU 
Con sti tu tion that Euro pe has Ju deo-Chri stian ro ots. Left po li ti cal par ti-
es did not ac cept that. So that this cla u se has not been in clu ded in draft 
of Euro pean Con sti tu tion. But this pro blem has not been sol ved yet and 
the fu tu re will be very in te re sting. 
Keywords: Euro pe, Re li gion, Glo ba li za tion, Con flicts, Po li tics, Di a log
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Зоран Петровић Пироћанац
Институт за политичке студије, Београд

ПРОЛЕГОМЕНА:ТЕЗEО
СРБИЈИИСРПСКОЈСТРАТЕГИЈИ

1. Од кра ја но вем бра 1995, Ср би ји  је,  деј тон ским спо ра-
зу мом, озва ни чен ста тус ко ји су Не мач ка и Ја пан сте кле 1945. го-
ди не. Ма длен Ол брајт је 1998 са оп шти ла да је «Клин то но ва ад
ми ни стра ци ја про гла си ла но ву вр сту ‘огра ни че ног су ве ре ни те та’ 
за Ср би ју, оправ да ва ју ћи ин тер вен ци ју стра них си ла у уну тра шње 
по сло ве до сад су ве ре не др жа ве». Бу шо ва ад ми ни стра ци ја на ста-
вља ту  по ли ти ку.  А сва ко ко  по зна је ме ха ни зме гло ма зних гло-
бал них ге о по ли тич ких стра те ги ја, по пут аме рич ких, до бро зна да 
ни до ла зе ћа аме рич ка ад ми ни стра ци ја не ће про ме ни ти  у срп ску 
ко рист по губ не ра до ве на но вој ге о по ли тич кој ар хи тек ту ри и ге о-
ме три ји Ју го и сто ка Евро пе.

2. Ге о по ли ти ча ри ма и по ли ти ча ри ма че сто из ми чу у ана ли-
за ма кри те ри ју ми ва жних из во ра др жав не мо ћи: број ста нов ни ка, 
обра зо ва ње, при род на бо гат ства, еко ном ски раз вој, со ци јал на ко-
хе зи ја, по ли тич ка ста бил ност, вој на моћ, иде о ло шка при влач ност, 
ди пло мат ски са ве зи и тех нич ка до стиг ну ћа. По себ но је ва жно ове 
па ра ме тре не пре ста но има ти на уму у сва ком про ми шља њу срп-
ских ге о по ли тич ких пер спек ти ва. И ле ти ми чан по глед на Ср би ју 
го во ри нам увер љи во да је зе мља у исто риј ском ко ви тла цу  већ две 
де це ни је и да и да ље не успе ва да се отрг не овом по ли тич ком, вој-
ном, али и кул тур ном, ћор со ка ку, и уоч љи вој ен тро пи ји. 

3.  Оба ра ње Ми ло ше ви ће вог ре жи ма  2000. го ди не ни је до не-
ло Ср би ји  со ци јал но и по ли тич ко сми ре ње и ста би ли зо ва ње. Бри-
ге су, на про тив, мул ти пли ко ва не. Ње на при вре да ни је ожи вље на, 
већ се  у чи та вој де це ни ји до дат но умрт вљу је, са очи том тен ден-
ци јом да у пот пу но сти по ста не но ва жр тва про це са пла не тар не де-
ло ка ли за ци је еко но ми ја и па у пе ри зо ва ња чи та вог  ста нов ни штва.. 
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Ме ђу на род на за јед ни ца за ма зи ва ла је очи Ср би ји по ни жа ва ју ћим 
по кло ни ма у ви ду кон теј не ра за град ску хи ги је ну,  по лов ним, и по-
не ким но вим ауто бу си ма. Ус пут је пред у зи ма но све да но ви ала ви 
ми ни стри и вла да (то ли ко свој стве ни за све тран зи циј ске  при ли ке) 
учи не све да оно ма ло про фи та бил них фа бри ка (по пут це мен та ра, 
фа бри ка ду ва на, и на мен ске ин ду стри је) или рас про да ју, или спре-
че да да ље про из во де би ло шта што мо же да се из во зи. 

4. Амал гам ти то ид них ста љи ни ста, ма фи је и фин ги ра них де-
мо кра та  не сме та ме ђу на род ној за јед ни ци. По ди пло мат ским при-
је ми ма у Бе о гра ду го ди на ма вр ви од љу ди са ско ра шњих ли ста за-
бра на пу то ва ња на За пад. То је по ни жа ва ју ће ша ма ра ње и ру га ње 
гра ђа ни ма, акт не при ја тељ ства пре ма гра ђа ни ма Ср би је. 

5.Ср би ја је рас ко ма да на у ге о по ли тич ком, вој ном, кул тур-
ном, ге о граф ском и ци ви ли за циј ском сми слу.  Да схва ти за у век да 
мо ра да бу де Ма ла Ср би ја. Ср би ја је бан кро ти ра ла. Ње но ду го го-
ди шње ср ља ње у су и ци дал не по те зе нео-ста љи ни стич ког вођ ства, 
би ло је до дат на по моћ за кре а то ре но ве европ ске без бед но сне ар-
хи тек ту ре. 

6. Ве ли ки на уч ник, Др Жи ва дин Јо ви чић, го во рио је “да је 
бал кан ска ге о по зи ци ја из у зет на пред ност Ју го сла ви је, али прет по-
ста вља ста бил ну др жа ву и од ва жну по ли ти ку”. Срп ска по ли тич ка 
кла са већ де це ни ја ма ни је из бо ри ла ни ти ста бил ну др жа ву, а још 
ма ње од ва жну по ли ти ку. Рет ко ко ја по ли тич ка кла са у овом ре ги-
о ну има та ко ка та стро фал ни исто риј ски сал до као срп ска. Она је  
ма ни фе сто ва ла де це ниј ска по ли тич ка не сна ла же ња, стра те гиј ске 
нео д луч но сти, не до ста так ге о по ли тич ких ви зи ја. Нео ко му ни стич-
ка вр ху шка  је за до ми нант ни еле мент има ла по по ва ње јед не ште-
то чин ске сек те, пар ти је- ЈУЛ. Ге о гра фи ја и по ли тич ки праг ма ти зам 
пот пу но су иг но ри са ни, па се та ко го ди на ма па да ло у ге о стра
те гиј ски без дан, да би се на кра ју Ср би  на шли пот пу но стра те
гиј ски и вој но оп ко ље ни, у ви ше стру ком не при ја тељ ском пр сте ну, 
без ика квог по у зда ног са ве зни ка, чак ни кан ди да та за са ве зни ка, 
на ви ди ку.

7.Срп ски сал до је ви ше не го тра ги чан. На ко му ни стич ку 
исто риј ску кри ви цу да нас се ла га но над гра ђу је  не спо соб ност на-
зо ви ре фор ма то ра но ве вла сти. На ше ме ђу соб но тр ве ње се на ста-
вља, уз ин ди фе рент но по сма тра ње ме ђу на род не за јед ни це. Ср би ја 
во ли ам бис, ако је су ди ти по то ме ко га увек пу сти да за сед не на 
власт. У ва зду ху Ср би је осе ћа се по но во онај пре по зна тљив на-
го ве штај но вих по тре са, мо жда још же шћих не го 2000. Ку ља ју ће 
не за до вољ ство на ро да, уз по сло вич ну ин ди фе рент ност и емо тив ну 
ту пост вла сти пре ма упо зо ре њи ма гра ђа на, мо гли би још јед ном да 
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из ро де сна жне су ко бе. По сле 5. ок то бра 2000, јав ност је оче ки ва ла 
да се екс пре сно из ву че мо из исто риј ског ћор со ка ка, што је, на рав-
но, не мо гу ће, јер је фак тор вре ме у ме ђу на род ним од но си ма, као и 
у гра ђе њу успе шних ге о стра те гиј ских  ви зи ја, из у зет но ва жан. Ми 
го во ри мо о то тал ној стра те ги ји,ко ју фран цу ски стра тег, ге не рал 
Бо фр, ло ци ра „на вр ху пи ра ми де стра те ги ја из над ко је по том до
ла зи по ли ти ка.“ 1)

8. У еко ном ски раз ро ва ној, со ци јал но оја ђе ној, кул тур но 
до ту че ној и ци ви ли за циј ски за пу ште ној Ср би ји тре ба са ста ви-
ти сло мље не ко сти и ко шчи це срп ског те ла и оства ри ти успе шну 
и фи зич ку и ду хов ну об но ву. По ли тич ка кла са Ср би је, а по себ но 
кре а то ри но ве спољ не по ли ти ке, при о ну ли су на по сао уз ве ли ко 
све оп ште ка шње ње Ср би је за све том.2)  

Ге о стра те гиј ска но ва кон цеп ци ја тре ба да ура чу на огром но 
ка шње ње за све том. Свет је у пост-ка пи та ли зму, у ин фор ма тич кој 
ре во лу ци ји ко ја и да ље цве та и раз гра на ва се у не ве ро ват ним прав-
ци ма. Свет већ ко ри сти не-ле тал на оруж ја, из ме нио је фи ло зо фи ју 
ра та. Свет гра ди тзв. know led ge so ci ety, дру штво зна ња, у ко ме је 
оно до ми нант на ка те го ри ја дру штва, есен ци јал ни дру штве ни ре-
сурс.

Ср би ја ће се у до глед но вре ме, без об зи ра на обе ћа ња, стра-
те гиј ски сма тра ти фак то ром не ста бил но сти ре ги о на.У  тран зи-
ци о ној,  ха о тич ној и про фи тер ској ат мос фе ри, мо ра мо озбиљ но да 
раз ми шља мо о гра ђе њу чвр сте ге о по ли тич ке стра те ги је. 

9. САД  су, ма да још да љи не го  Ру си ја, не при ко сно ве ни 
фак тор и бал кан ских ге о по ли тич ких пре кра ја ња. Но ва европ ска 
без бед но сна ар хи тек ту ра, то су Аме ри кан ци. Оста ли су ис по моћ,  
пре те жно ди сци пли но ва ни из вр ши те љи, евен ту ал но пи па ли це за 
ми не, по пут Фран цу за 11 ју на 1999, ка да су ис пред Аме ри ка на ца 
ула зи ли из Ма ке до ни је на Ко смет. Ма ко ли ко не по пу лар ни би ли, уз 
без број ре ал них за мер ки стра те гиј ском по на ша њу моћ не Аме ри ке, 
мо же им се, и да ље се осе ћа ју  ине по бе ди ви ма. На ро чи то им Ср би 
ни шта не мо гу. 

На Ко сме ту не мо же мо да за ми сли мо трај ни мир док се не 
удо во љи Аме ри кан ци ма, али и Ал бан ци ма, ко ји су нас де мо граф-

1) Видети: Andre Beaufre, Introduction à la  stratégie, Economica, Paris, 1985.

2) Ва жна на по ме на  је мо је не са гла ша ва ње са јед ним опа сним кли ше ом ко ји се по ту ра јав-
но сти. По ли ти ча ри у Ср би ји  уве ра ва ју нас да је па као ко ји смо про шли по чео до ла ском 
Ми ло ше ви ћа. То ста ње је већ тра ја ло  пре ње га, у вре ме Стам бо ли ћа, ко ји је ина у гу ри-
сао отров ни екс пе ри мент Ми ло ше вић.Па као за Ср бе и све на ро де у Ср би ји тра је већ 
пу них 56 го ди на, од ка да је јед на сек та, КПЈ, уз по моћ НКВД, по че ла да уни шта ва на род 
и на ме ће иде о ло ги ју стра ну на шој кул ту ри и ци ви ли за ци ји- ста љи ни стич ку дик та ту ру.
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ским при ти сци ма та ко ефи ка сно исто риј ски по бе ди ли. Тај на ук 
та ко ђе мо ра да се пој ми до кра ја, и да се на тој но вој гор кој исто-
риј ској пи лу ли гра ди опа ме ће на  и знат но ин те ли гент ни ја стра те-
ги ја бу дућ но сти срп ске др жа ве. Исто вре ме но, већ са да тре ба осми-
шља ва ти стра те ги ју по врат ка оте тих ре сур са, да кле око 80% свих 
ре сур са Ср би је ко ји се на ла зе на тлу Ко сме та.

10.Не мач ка је ап со лут ни стра те гиј ски при о ри тет, ма ко ли ко 
су Ср би тра ди ци о нал но скло ни ји Ру си ји, или Фран цу ској. Тех но-
ло шки, при вред но, стра те гиј ски, Не мач ка је пра ва срп ска ма ма - 
и та та.Нај ве ће ко ри сти Ср би ја мо же да има од ис кре них ве за са 
Нем ци ма. Нај пра вед ни ји исто риј ски парт нер Ср ба, без об зи ра на 
рат не пе ри о де, је су Нем ци. А они већ ите ка ко ду бо ко при вред но 
са ра ђу ју и са Ру си ма, од ко јих до би ја ју го то во по ло ви ну сво јих по-
тре ба у га су, на при мер. 

Нај моћ ни ја европ ска др жа ва, нај бли жи аме рич ки парт нер 
и са ве зник, Не мач ка, ра до би и искре но са ра ђи ва ла са озбиљ ном 
срп ском др жа вом. Ка же мо срп ском, а не ју го сло вен ском, јер су не-
мач ки стра те зи сва ка ко би ли из не на ђе ни што Ср би свих рат них го-
ди на за пра во уоп ште ни су ра ди ли на осни ва њу соп стве не др жа ве, 
већ су под ле гли јед ној опа сној  ста љи ни стич кој сек ти.  Са да до ла зи 
вре ме да се по пра вља  ути сак.3)  Ну жно је срп ско усред сре ђи ва ње 
на гра ђе ње што чвр шћих ве за са Не мач ком, у чи ју “Ју жну ка пи ју” 
Ср би ја спа да и са да, као и пре сто го ди на.                                                       

11. Ду нав је ре ка Тре ћег ми ле ни ју ма, еко ном ска жи ла ку ца-
ви ца Евро пе ко ја се ра ђа. Срп ска де о ни ца од око 577км  ду нав ског 
то ка зах те ва ста бил ну и ди сци пли но ва ну, вред ну Ср би ју. Ра то ви на 
екс-ју го сло вен ском про сто ру су ра то ви за Ду нав, а све оста ло су 
пе ри фер ни су ко би, ка ко би се сти гло до Ду на ва.4) 

Бе о град је сре до кра ћа пу та од Се вер ног мо ра до Цр но мор-
ског ба се на и Ка спиј ског ба се на. Све па мет но што стра те гиј ски 
Ср би ја тре ба да од и гра у го ди на ма пред на ма, вр ти се око Ду на ва. 
Бе о град ска лу ка би ће сре ди ште Евро пе, у Бе о гра ду ће се ло ци ра ти 
мно ге свет ске бан ке, мно го то га вр те ће се око Бе о гра да. И “Бонд-
стил” је на Цви ји ће вој ли ни ји ис кљу чи во због Ду на ва и Бе о гра да. 
Срп ска шан са је да се из то га из ву че мак си мум, јер се отва ра ју пер-
спек ти ве да се Ср би ја из ву че из еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе, 
у ко ју је гур ну та још у вре ме вла да ви не Ива на Стам бо ли ћа.Ду нав 
3) Гу та ју ћи, праг ма тич но, чак и чи ње ни цу да су нас и они га ђа ли ура ни јум ским бом ба-

ма1999. 

4) Цен тар “Ју го и сток” у ду жем вре мен ском пе ри о ду упор но де тер ми ни ше срп ску ге о стра-
те гиј ску ори јен та ци ју на Ду нав, а не на Ја дран.
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је исто риј ска шан са Ср би је, из ме ђу нај бли жих бу ду ћих са ве зни ца, 
Не мач ке и Тур ске.

12. Пла не та се убр за ва,5) ме ња ју се из те ме ља по и ма ње вре
ме на, уло га људ ске ин те ли ген ци је, експлозијa ин фор ма тич ке ере 
је не сма ње на. Ко се у Ср би ји ба ви пој мом «но ос фе ре»( но ос  са-
зна ње, ин те ли ген ци ја - гр.) ко ја убр за но ме ња чо ве ко ву би ос фе ру? 
Срп ска та ко зва на ели та чак у свом пој мов ном апа ра ту не ма гро 
ових фе но ме на, ни ти о њи ма др жа ва ор га ни зо ва но про ми шља. 

Уме сто то га, и у овом ча су је на сце ни, упр кос на о ко по ку-
ша ји ма од ок то бра 2000, су прот ност ре ше њу. Ср би ја је у кан џа ма 
твр до гла ве кон зер ва ци је и ди вљег ли бе ра ли зма. Ср би ја ва пи је за 
ме то до ло шком об но вом соп стве не исто ри је.6)Већ је не сно шљив 
сте пен дог ма ти зо ва ња срп ске исто ри је, ко ји  као огро ман тег о 
вра ту ви си и да ље над гла ва ма жи ву ћих, а и још не ро ђе них ге не ра-
ци ја. По ли тич ка кла са не схва та до вољ но ни по ра зну сли ку о Ср-
би ји на свет ској ге о по ли тич кој и ци ви ли за циј ској ма пи.  

КОСОВО,ДОКТРИНАСУКОБАНИСКОГ
ИНТЕНЗИТЕТАИДИСЦИПЛИНОВАЊЕ

ТРЕЋЕГСВЕТАЕВРОПЕ

Ра том у За ли ву 1990 - 91, САД су ус пе ле да за не ко ли ко го-
ди на од ло же ре ме ће ње стра те гиј ске рав но те же на Бли ском Ис то ку, 
очу ва ју из во ри шта наф те за соп стве ну екс пло а та ци ју, уз штед њу 
соп стве не наф те. 7) 

Во де ћи аме рич ки стра те зи су у мар ту 1992. озва ни чи ли исто-
риј ски стра те гиј ски до ку мент, по знат као De fen se Plan ning Gu i dan

5) Видeти: Paul Vi ri lio: «Тре ба да се озбиљ но за пи та мо о убр за њу исто риј ске ре ал но сти.  
Не са мо о Исто ри ји, већ и о са мом  пој му ње не  ре ал но сти у до ба  Бр зи не, бр зи не та
ла са  елек тро маг нет ног спек тра, ко ји ће уско ро  за вла да ти  све том, за хва љу ју ћи ки
бер не тич кој  син хро ни за ци ји,тајки бер-свет све ден на ни шта, или го то во ни шта, тем-
по рал ном  ком пре си јом  раз да љи на и за др жа ва ња  (ка шње ња, од ла га ња). У ства ри, XXI  
век  мо ра ће да из у ме по би ло ко ју це ну по ли тич ку еко но ми ју бр зи не, ко ја би би ла пан-
дан овој по ли тич кој еко но ми ји бо гат ства, пло да  стра стве ног  ра да  фи зи о кра та, по пут  
Фран соа  Ке неа и дру гих. Очу ва ње де мо кра ти је је по тој це ни.» In: Stratégie de la décep
tion- Стра те ги ја оп се не

6) Ка ко ка же углед ни исто ри чар у ди ја спо ри: «Свет се да нас ова ко кла си фи ку је: Аме ри ка 
је постмо дер но дру штво, Евро па је трансмо дер но,а Ср би јапредмо дер но.»

7) Кад год чи ни мо би ло ко ји по тез као др жа ва, знај мо да је ве ли ка ге о по ли тич ка ли си ца 
Збиг њев  Бже жин ски, већ одав но де фи ни сао, аме рич ки ја сно, аме рич ке ге о по ли тич ке 
ци ље ве. А они увек има ју ути ца ја на све дру ге, па и на Ср бе. Ка же Бже жин ски: „Три 
ве ли ка ге о по ли тич ка им пе ра ти ва су ова ко ре зи ми ра на: из бе ћи су да ре ме ђу ва за ли ма и 
др жа ти их у ста њу за ви сно сти ко ја оправ да ва њи хо ву без бед ност; не го ва ти по слу
шност за шти ће них су бје ка та; спре ча ва ти вар ва ре да фор ми ра ју офан зив не са ве зе“.
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ce, Во дич Пла ни ра ња Од бра не,у ко ме су по ста ви ли  спољ но по ли-
тич ке при о ри те те , за чи је оства ре ње су спрем ни и да ра ту ју. Је дан 
од њих је био  “спре ча ва ње им пе ри ја ли за ци је Ру си је”, ко је се са-
сто ји у не у тра ли са њу Ру си је и ње ног ути ца ја на Бли ском Ис то ку, 
у Цр но мор ском ба се ну и на Бал ка ну. 

Из гле да ло је та да да је ви ше не го на ив на, чак и бо ле сна, 
тврд ња да су Ру си у до глед ној бу дућ но сти у ста њу то да оства ре. 
Они на ред них де це ни ја, јед но ду шно су сма тра ли екс пер ти,  не ће 
би ти тех но ло шки и еко ном ски фак тор пла не те, по пут За па да. Њи-
хов пла фон је, твр ди ли су, вој на тех но ло ги ја и вој на моћ. 

По том су Аме ри кан ци кре ну ли у спу шта ње ка Ме ди те ра ну, 
и, по пр ви пут, се за ву кли  у Бал кан.То је ема на ци ја чвр сте стра-
те гиј ске на ме ре да оста ну во де ћа си ла пла не те, по што су Ру си та да 
при вре ме но ис па ли из те тр ке. По сто ја ла је у то вре ме про це на да 
ће ЕЕЗ (Два на е сто ри ца) би ти пре тво ре на у „твр ђа ву Евро пу“, ко-
ја ће САД и Ја па ну оне мо гу ћи ти при ступ Ве ли ком Тр жи шту. За то 
Аме ри кан ци и кре ћу ка Бал ка ну, а њи хо ви бро до ви сти жу до Ја-
дра на. У ре ги о ну је Ју го сла ви ја, по при вред ној и по ли тич кој ор га-
ни за ци ји дру штва убе дљи во нај бли жа европ ској ин те гра ци ји, па је 
ти ме пред ста вља ла за Аме ри кан це по тен ци јал ну тач ку де ста би ли-
зо ва ња Евро пе, но во стра те гиј ско бој но по ље у не ви дљивм су ко бу 
са Евро пом на рас кр шћу ми ле ни ју ма. 

Та да шње на чел не из ја ве да су за це ло ви ту Ју го сла ви ју, би ле 
су пу ка ди пло мат ска ру ти на. То је би ла ин ди рект на стра те ги ја  
ве ли ких си ла, ко ја под ра зу ме ва да су ве ли ки ра то ви оне мо гу ће ни 
за до глед но вре ме, али да они ма ли, ло кал ни, мо ра ју да тра ју, да 
се пот хра њу ју,  би ли по ли тич ки, или пра ви. Аме ри кан ци ма су би ле 
по треб не ти ња ју ће ва три це на Бал ка ну, а анар хич ни мен та ли тет 
Ср ба олак ша вао је стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма кре и ра ње сце на-
ри ја. Ка да су у све уне ли и ал бан ски про блем, Ср би су из ро ни ли у 
фак тор ге о по ли тич ког ша ха овог де ла Евро пе. 

И  у 2008, Аме ри кан ци ис ка зу ју стра те гиј ску за ин те ре со ва-
ност за наш про стор. У но ви је вре ме, и Ру си се по ла ко по ја вљу ју 
на овој стра те гиј ској сце ни.8)

Сре ди ном Де ве де се тих, пре ко ву ко вар ских ада на Ду на ву, 
ко је су Хр ва ти до би ли по сле свог от це пље ња од Ју го сла ви је,  док 
8) Аме ри кан це и Ру се ов де је пр ви „ на њу шио“ др Ан те Ци ли га, бив ши хр ват ски ко му ни-

ста и ве ли ки на ци о на ли ста, бо рац за не за ви сну Хр ват ску. По ме ни је дан од нај ве ћих по-
ли тич ких ли си ца на на шим про сто ри ма у ХХ ве ку,  ви до ви то је на пи сао Се дам де се тих: 
„ У тре ћем свјет ском ра ту, ако чо вје чан ство буд еима ло не сре ћу да га до жи ви,  Бо сна 
мо же по ста ти од лу чу ју ће под руч је за из лаз Ру са на Сре до зем но мо ре, или Аме ри ка на ца 
на Ду нав, дру га Ко ре ја и не што ви ше“.



Зоран Петровић Пироћанац Про ле го ме на: Тезе о Србији и ...

107

су Ср би гле да ли пут Ко со ва, Аме ри кан ци су ис пу ни ли про ро чан-
ство ин ге ни о зног Ан те Ци ли ге - по пр ви пут у исто ри ји су из би ли 
на Ду нав, и ту ће у до глед ној бу дућ но сти и оста ти. 

Још од 1990 се ра ди на до вр ша ва њу стра те гиј ског учвр шћи
ва ња аме рич ке по зи ци је, вој ним при прем ним ра до ви ма на  «ју жном 
срп ском фрон ту  Ко со ву, тр бу ху Ср би је« (М. Ра до ва но вић). То је 
и део аме рич ке grand stra tegy. Ко смет спа да у део ар ти ку ли са ња 
Во ди ча за пла ни ра ње од бра не (De fen se Plan ning Gu i dan ce) и На ци
о нал не вој не стра те ги је (Na ti o nal Mi li tary Stra tegy).9)

По Во ди чу, Аме ри кан ци су по пр ви пут го спо да ри стра те гиј-
ске свет ске сце не, и дик ти ра ју све ту на од лу чу ју ћи на чин. А њи хо-
ва пред ста ва све та фо ку си ра се на зо не Бли ског Ис то ка, Еура зи је и 
Евро пе. Та кав ре до след ни је про ме њен ни у 2008. го ди ни.  

За наш про стор овај кон цепт зна чи ства ра ње но ве без бед но
сне ар хи тек ту ре и ге о ме три је Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је Ср-
би ји на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе. 
Сто га ни је би ло за чу ђе ње ва шинг тон ско глу во и сле по фор си ра ње 
вој них при пре ма за Ко смет, још од 1990. По др шка ко сов ским Ал-
бан ци ма  би ла је го то во отво ре на свих ових го ди на.10)

За про те клих по ла ве ка, Ва шинг тон је по тро шио на одр жа-
ва ње пер фор ман си свог вој ног еста бли шмен та бли зу  20 би ли о на 
до ла ра.11)Аме ри ка, за хва љу ју ћи овим мон стер-бу џе ти ма и мо же 
да при ме њу је аме рич ки на чин во је ва ња (Ame ri can Way of War). Он 
под ра зу ме ва ду ги при прем ни пе ри од на го ми ла ва ња сна га, тех ни ке 
и људ ства, и удар тек ка да по у зда на про це на по твр ђу је да по сле 
њи хо вог уда ра не ће би ти зна чај ног од го во ра не при ја те ља, об зи ром 
да је срав њен са зе мљом. Зна чај но је да аме рич ки рат ни ко ле џи, 
као и елит не шко ле вој ног ко ман до ва ња, сво ју док три ну све ви ше 

9) DPG je  об ја вљен мар та 1992, на 46 стра ни ца. Та да шњи под се кре тар Пол Вол фо виц био 
је на че лу ти ма за пла ни ра ње гло бал не стра те ги је и но ве свет ске без бед но сне ар хи тек-
ту ре. Тим је при пре мио, фор му ли сао, ко ор ди ни сао и при ме нио мо де ле ци ље ва, на чи на 
и сред ста ва за  ово про мо ви са ње аме рич ких на и цо нал них ин те ре са. Ово га се стра те гиј-
ски ли дер шип САД др жи и да нас.  

10) То ком Де ве де се тих, чак су и амерч ке ТВ ста ни це, по пут CBS-a , „ по кри ва ле“ ак тив-
но сти шип тар ске ге ри ле. Сни ма ли су ре пор та же пра те ћи кон во је на ко њи ма, пре ко ал-
бан ских вр ле ти, на  срп ску те ри то ри ју. Ко њи су но си ли на о ру жа ње и го ди на ма је и та ко 
при пре ман и снаб де ван срп ски ју жни фронт. Ва шинг тон ни је био про тив не за ви сно сти 
ни ка да.

11) Џон Д. Стајн бру нер из „ Бру кинг са“ је  сре ди ном Де ве де се тих тим по во дом на пи сао: „ 
Ни јед на по сто је ћа вој на си ла не мо же да оправ да сте пен спрем но сти ко ји ми на сто ји мо 
д аочу ва мо. Наш зва нич нио го ди шњи од брам бе ни бу џет је пет пу та ве ћи од би ло ко је 
дру ге зе мље, и ве ћи од ком би но ва их бу џе та свих ве ћих зе ма ља са ко ји ма  фор мал но 
ни смо у са ве зни штву, и са њи ма би смо, ра зу мљи во, мо гли да до ђе мо у су коб. Ком би-
но ва ни зва нич ни бу џе ти од бра не Ру си је, Ки не, Ира на, Ира ка, Си ри је, Ли би је, Ин ди је и 
Се вер не Ко ре је, на при мер, из но се 20% аме рич ког.“ 
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усме ра ва ју ка Тре ћем све ту, по сле па да Бер лин ског зи да. Аме рич ка 
без бед но сна стра те ги ја све ви ше па жње по све ћу је те обла сти „ ко је 
ка рак те ри шу не ста бил ност, че сто анар хи ја, не мо гућ ност ин сти
ту ци о нал ног вла да ња на за пад ни  на чин, еко ном ско на за до ва ње, 
еко ло шко по гор ша ва ње, итд.“

У том одав но на ја вљи ва ном мо ди фи ко ва њу стра те ги је пре
ма Тре ћем све ту, Аме ри кан ци су и ви де ли да ће уме сто ве ли ких 
рат них су ко ба, све ви ше до ла зи ти до «офан зив них и де фан зив них 
ми си ја » аме рич ке ар ми је.12) За то су и од ре ђе не до ми нант не гра не 
бу ду ће аме рич ке ар ми је: сна ге за спе ци јал не опе ра ци је,  вој на по-
ли ци ја, вој на оба ве штај на слу жба, ави ја ци ја, ар ти ље ри ја и ва зду-
шна од бра на. 

Овом кон цеп ту су ко ба ни ског ин тен зи те та (Low In ten sity 
Con flict  LIC), Аме ри кан ци су на мно ге на чи не да ва ли прак тич ну, 
оглед ну ди мен зи ју на екс-ју го сло вен ском про сто ру у про те клих 
го то во две де це ни је. А кон цепт под ра зу ме ва и од луч ну по др шку 
чла ни ца Али јан се .

Не тре ба пре не бре га ва ти да  је сна га њи хо вог уда ра огром-
на. Њи хо ви бу џе ти, на о ру жа ње, тех но ло ги ја, има ју моћ да раз о ре и 
знат но ве ћа под руч ја но што је тра ди ци о нал но не ди сци пли но ва ни 
ов да шњи  про стор. Исто та ко, КФОР ће у 2008. са чу ва ти сво јих 16. 
500 вој ни ка (плус 7. 000 у Бонд сти лу). Те сна ге ла га но ис па ра ва-
ју.13)

Сма трам та ко ђе да је Ру си ја чак у по зи ци ји не ке вр сте  но
во и зра ња ју ћег во ђе По кре та не свр ста но сти  док  до жи вља ва соп-
стве ну ре не сан су са енер гет ском кри зом. 

Ср би ја је на ге о по ли тич ком пла ну упра во у „си бир ској ди ле-
ми усред Бал ка на“. 

А ге о по ли то ло зи има ју за да так да озбиљ но раз ма тра ју стра-
те гиј ске, по ли тич ке, ди пло мат ске, па и кул тур не и ци ви ли за циј ске 
еле мен те, ко ји чи не оба ве зне де ло ве но ве без бед но сне арит ме ти
ке и ге о ме три је ар хи тек ту ре ре ги о на, али и са вре ме ног све та. 

Тек уз број не па ра ме тре, уз мул ти ди сци пли нар ни при ступ, 
уз ис тра жи ва ња си стем ско  дру штве них еле ме на та, мо же мо да 
на зре мо ве ро ват ну бу дућ ност, да кон стру и ше мо ге о по ли тич ке сце

12) Офан зив не ми си је су: ху ма ни тар на и еко ло шка по моћ и ин тер вен ци је, уда ри ра ид ка-
жња ва ња не при ја те ља, или  за рад ја ча ња ме ђу на род них ак ци ја, као и тра ди ци о нал не 
спе ци јал не опе ра ци је.  Оне под ра зу ме ва ју и кон тор лу ими гра ци је, ан ти те ро ри зам, за-
шти ту сна га за вре ме еко ло шких и ху ма ни тар них ми си ја, као и стра те гиј ску од бра ну 
пр тив оруж ја ма сов ног уни шта ва ња. 

13) Та ко сма тра ју и  фран цу ски вој ни ауто ри. Ви де ти:  Оlivier Kempf, «Chro ni que de l’OTAN 
( nov. 2006 - août 2007,»  Défen se Na ti o na le, no vem bre 2007.
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на ри је за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе. Ге о по ли тич ка ана ли за мо ра 
да у свом апа ра ту опе ри ше и пој мо ви ма спо зна ва ња и ди на мич
них сце на ри ја бу дућ но сти, чак до 2030 - 50 го ди не. На на шем про-
сто ру је по ред то га реч и о ге о по ли ти ци гло бал них игра ча (Glo bal 
Players).14)

АМЕРИКА,ПЛАНЕТАРНАГЕ
ОПОЛИТИЧКА«КРОЈАЧНИЦА»

У за вр шни ци пре го во ра о Ко сме ту ја сно је да је и да ље пре-
суд ни фак тор (pri me mo ver) Аме ри ка, а да су Евро па и Ру си ја тек 
игра чи (players) у тој ге о по ли тич кој игри.  Емо ци је спре ча ва ју 
мно ге ана ли ти ча ре(ме ђу ко ји ма ве ћи на не по се ду је до вољ на зна-
ња из ге о по ли ти ке) да у сво јим про ми шља њи ма бу дућ но сти на шег 
ре ги о на спо за ју ди мен зи је мо ћи (и си ле) САД.  За то је ну жно да 
пре ци зно ди јаг но сти ку је мо по зи ци ју, моћ и пер спек ти ве аме рич-
ког дру штва, ако уоп ште же ли мо да се при бли жи мо бу ду ћој на шој 
ду го роч ној стра те ги ји пре ма САД.

Мно ги у све ту још увек не уоча ва ју тран сфор ма ци ју САД 
каохи пер  си ле, и  постмо дер но дру штво,у истин ску„зе мљу  
свет“.Уз све кри ти ке ко је сти жу на адре су во де ће зе мље све та, 
САД и да ље чвр сто др же мо но пол тех но ло ги је и до ми на ци је над 
фи нан си ја ма пла не те. Оне су њен не при ко сно ве ни тех но ло шки 
мо тор. Тех но ло шки  јаз Аме ри ка уве ћа ва чак и пре ма раз ви је ним 
зе мља ма - са ве зни ца ма. У вој на ис тра жи ва ња САД ула жу 10 пу та 
ви ше не го оста ли, а го ди шњи вој ни бу џет ни ка ко им не спа да ис-
под 600 ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи „нео - кон си ма“ (neo con
ser va ti ves), Бу шо вим ин те лек ту ал ним мен то ри ма, Аме ри ка „гу ра“ 
и да ље уни ла те ра ли зам. 

У вој ном сми слу САД да нас не ма ју ин фра струк ту ру да мо гу 
да де ла ју као им пе ри ја, јер су и оне уки ну ле вој ну оба ве зу, па им је 
те шко да из во де win – win (две си мул та не) опе ра ци је по пут оне у 
Ира ку). НА ТО је за САД тек ре то ри ка. Ина че, струч ња ци пред ви-
ђа ју да ће се гра ди ти но ва вер зи ја НА ТО, кон цен три са на на ан ти-
те ро ри стич ку бор бу и на ја ку шпи ју на жу ко ја би успе шно пред у-
пре ђи ва ла те ро ри зам. 
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 Евро па се не пре ста но уда ља ва ју и јаз ме ђу њи ма се 
по ве ћа ва. Ипак, спрам но вог моћ ног пла не тар ног клу ба, „Г - 20“, 
у ко ме глав ну уло гу игра ју Ки на, Ин ди ја, Бра зил и Ју жна Афри ка, 
Аме ри ка и Евро па оста ју део истог фрон та, па ће и њи хо ве стра те-
ги је умно го ме мо ра ти да оста ну иден тич не и да при ме њу ју и да ље 
атлант ску со ли дар ност. Евро пу на то оба ве зу је усво је ни мо дел ка-
пи та ли зма из Аме ри ке, о че му све до чи и не рас ки ди ва ве за Ко ми си-
је у Бри се лу и аме рич ке Фе де рал не тр го вин ске ко ми си је, те ла ко ја 
дик ти ра ју при вре да ма ве ћи не пла не те. 

Но, кроз са мо ко ју го ди ну, овај ка пи та ли зам до жи ве ће уда-
ре ка кве ни је ни ко од екс пе ра та мо гао ни да за ми сли до не дав но. 
Би ће то ка пи та ли зам ко ји сти же из си ро ма шног де ла све та, са соп-
стве ном фи ло зо фи јом екс пан зи је ки не ско - ин диј ско-ин до не зиј ско 
- бразилскo, мо жда и ја пан ског ти па ка пи та ла.15)

САД су у ме ђу вре ме ну и да ље не сум њи во огле да ло чи та вог 
чо ве чан ства, ње го ва на уч но - тех но ло шка аван гар да, али че сто и 
ње гов зло че сти од раз. Опет, мно штво је до ка за о аван гард но сти 
Аме ри ке, на ро чи то на пла ну обра зо ва ња, ис тра жи ва ња, вр хун ских 
тех но ло ги ја. Аме рич ки уни вер зи те ти већ де це ни ја ма обра зу ју ли-
де ре пла не те, ка ко на дру штве ном, та ко и на  на уч ном и вој ном 
пла ну. САД има ју не ве ро ват ну мре жу од пре ко 1.640 Уни вер зи те та 
(sic!), са пре ко 600 000 стра них сту де на та (а по ло ви на су Азиј ци).  
На ли сти 10 во де ћих уни вер зи те та пла не те, осим ен гле ских Окс-
фор да и Кем бри џа, 8 су аме рич ки чла но ви чу ве не „Ај ви лиг“ уни-
вер зи тет ске гру па ци је нај ја чих (Хар вард, Бер кли, Прин стон, Јејл, 
итд.) Са свим је ја сно да у САД  да нас оби та ва пла не тар на моћ 
зна ња. Та мо се та ко ђе не пре ста но фор ми ра ју ка дро ви за свет
ске по сло ве, ко ји пред ста вља ју пла не тар ну хи перкла су, спрем ну 
да оба вља за дат ке моћ не хи пер  си ле у би ло ко јој зе мљи све та. 
По ку шај мо да са жме мо  и сли ку ко ја по ма же да се од го во ри где су 
све Аме ри кан ци на бал кан ском про сто ру да нас? Та Аме ри ка ко ја 
се на о ру жа ва све убр за ни је,  а истом бр зи ном раз о ру жа ва све зе-
мље ко ји ма то мо же да на мет не. Вој ни бу џет за 2009 им је пре ко 
650 ми ли јар ди до ла ра, што зна чи да ће пре ма ши ти си гур но и 700 
ми ли јар ди, због увек нео че ки ва них но вих тро шко ва.16) У Хр ват ској 
су Аме ри кан ци за у зе ли све ва жне по зи ци је  по чи та вом Ја дра ну, а 
из би ли су 1996 и на Ду нав код Ву ко ва ра. У Бо сни и Хер це го ви ни 
15) Струч ња ци твр де ка ко је Ки на да нас још увек „аме рич ко - европ ска ра ди о ни ца за про-

сте и ма ње ком пли ко ва не ин ду стриј ске ра до ве, али му ње ви том бр зи ном ће до ма ши ти и 
по зи ци ју истин ског ри ва ла.“ 

16) До дај мо и да од 2005, то тал вој них тро шко ва на го ди шњем ни воу пла не те је пре шао 1. 
000 ми ли јар ди до ла ра, а 2006, 1. 204 ми ли јар ди до ла ра. 
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кон тро ли шу све, од под зем ног аеро дро ма Би хаћ, пре ко Ку пре са, 
до Ма је ви це.17) У Ма ке до ни ји др же и Кри во лак, нај ва жни ји ва жни 
вој ни тре на жни по ли гон пост ко му ни стич ке Ју го и сточ не Евро пе. У 
Цр ној Го ри су за сад нај ви ше оба ве штај но при сут ни, са тен ден ци јом 
да трио Ђу ка но вић-Ву ја но вић-Ма ро вић,  са ен ту зи ја змом слич ним 
дру гим екс-ко му ни стич ким мла дим ли де ри ма про па ле Ју го сла ви-
је, гор љи во ста ве сво је те ри то ри је, пре све га Бо ку Ко тор ску,  на 
услу гу Ва шинг то ну. У Бу гар ској су се већ усе ли ли у зна чај не вој не 
ба зе, У Ру му ни ји су за у зе ли све што им је тре ба ло, па кон тро ли шу 
и Ду нав и Цр но мо ре. У Ма ђар ској су та ко ђе у по зи ци ји пот пу ног 
ге о стра те гиј ског го спо да ра на шег се вер ног су се да. У Ал ба ни ји су 
са сим па ти ја ма го ди на ма по сма тра ли ка ко Бен Ла ден об у ча ва сво-
је бож је рат ни ке „Ал Ка и де“,  у је ди ној европ ској зе мљи чла ни-
ци Ислам ске кон фе рен ци је. У Ал ба ни ји САД др же под кон тро лом 
сва ку ва жну ко ту ових вр ле ти и по ли ца ји ше, за јед но са Ен гле зи ма, 
На Ко сме ту др же ба зу „Бонд стил“. Исто вре ме но ра чу на ју, за јед но  
са вој ни ци ма из Ал ба ни је, ду го роч но, на зна ча јан број по моћ них 
бо ра ца у пла ни ра ним ло кал ним су ко би ма ни ског ин тен зи те та Бал-
ка на и Ју го и сточ не Евро пе.18)

И, да под се ти мо: и 1999, ка да је на Ср бе и све дру ге гра-
ђа не Ср би је не ште ди ми це ба цан оси ро ма ше ни ура ни јум, слич но 
оранжаген су ко ји је ба цан на Ви јет нам це Ше зде се тих го ди на, на-
ша зе мља је би ла пот пу но оп ко ље на су се ди ма ко је ни смо мо гли да 
убро ји мо ни у не трал не, а ка мо ли у до бре ком ши је. Пре ко свих 
гра ни ца, без из у зет ка, сло бод но су до ле та ли ави о ни НА ТО - пак та 
да из ру чу ју ура ни јум ске то ва ре( и ко зна још ка ква хе миј ска до-
стиг ну ћа не до зво ље них, а од Аме ри ка на ца увек ра до ко ри шће них 
не до зво ље них оруж ја).19) Два и по ме се ца ба ца ли су пре ко 30 000 
то на екс пло зи ва из ави о на и са бро до ва, пре те жно по ме ну те ура ни-
јум ске бом бе. А на Ко сме ту су го то во 100% га ђа ли овим не до зво-
ље ним оруж јем. (При том не га ђа ју Ми ло ше ви ћа и ње го ву еки пу, 
17) Су пру га ген се ка НА ТО пак та по чет ком ра та у Бих, Нем ца Вер не ра, би ла је по ча сни гост 

на па ра ди ге не ра ла Ду да ко ви ћа у Би ха ћу 1995, по во дом го ди шњи це Хо ме и ни ја, на ко јој 
су до ми ни ра ли му џа хе ди ни из му сли ман ских зе ма ља. Не дељ ник „Шпи гел“ је за бе ле-
жио ње но оду ше вље ње ви ђе ним: «Да је мој Вер нер жив, био би сре ћан што се ње гов 
еиде је оства ру ју“.  

18) Иако екс-Ју го сла ви ја ни је би ла са те лит СССР - а, ипак се у стра те гиј ским про и гра ва-
њи ма у САД и на За па ду ге не рал но, Ср би ја уба цу је у ту кор пу оба ве зно. При мер су 
ин сце ни ра не ан ти ге рил ске град ске бор бе уве жба ва не у ба зи Ле жен (Le je u ne) у САД. 
Нат пи си у фнги ра ном по бу ње ном гра ду  ни су на арап ском, већ на ћи ри ли ци. Баш као и 
што су аме рич ки пи ло ти над Бо сном, још 1994, Ср бе озна ча ва ли као не при ја те ље.

19) Не ма ша ле са са вре ме ним ге о по ли тич ким лу да ци ма. Ка да ва ма во ђа не мач ких Зе ле них, 
Јо шка Фи шер, за пре ти, по чет ком 1999, бом бар до ва њем бом бар де ри ма Б-52, па се то по-
том и оства ри, а зна се да ти ави о ни но се De ple ted Ura ni um бом бе, он да је то озбиљ но 
ста ње.
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већ не за шти ћен на род без скло ни шта, док је Ми ло ше вић тек бле ди 
из го вор за из вр ше ње ових ар ма ге дон ских по те за на ме ње них Ср-
би ма.)

Аутор у про че ље ове ана ли зе ста вља и  нео бо ри ву, за це мен
ти ра ну ге о стра те гиј ску чи ње ни цу овог про сто ра  ба зу Бонд стил, 
по са ђе ну у ме тар тач но на тзв. стра те гиј ској Цви ји ће вој ли ни ји.

И 1999, а на ро чи то са да, Ср би ја се на ла зи у ви ше стру ком  
стра те гиј ском не при ја тељ ском пр сте ну. По зи ци ја нам је го ра од 
изра ел ске, јер Изра ел ци има ју сво ју Аме ри ку, па из др жа ва ју из ме-
ђу 250 ми ли о на Ара па. А Ср би ја не ма сво је Ру се! 

БОНДСТИЛНА„ЦВИЈИЋЕВОЈЛИНИЈИ“:
НОВАБАЗАЗА„ОЧУВАЊЕ

ДЕМОКРАТИЈЕ“,НАФТЕИГАСА

Не мо гу САД да сву да дру где са Ира ном бу ду у крај ње за тег-
ну тим од но си ма, а да на Ју го и сто ку Евро пе, то ком чи та вог ра та у 
екс-Ју го сла ви ји, то ле ри шу иран ско ме ша ње, до пре ма ње оруж ја за 
му сли ма не и исла ми за ци ју хри шћан ског про сто ра. Нај ци ни чи је је 
то што је за аме рич ку док три ну не где исла ми зам љу ти не при ја тељ, 
а дру где пер верз ни са ве зник.

Гло бал на аме рич ка стра те ги ја, ге о по ли ти ка «lo nely su per po
wer» мо ра да се про ме ни, го то во из ко ре на. Аме ри ка и За пад тре ба 
да су спрег ну сво ју во љу  „на ме та ња де мо кра ти је“ за пад ног ти па, 
без по што ва ња  ло кал них кул ту ра и тра ди ци ја, и  иг но ри са њем 
Уни вер зал не де кла ра ци је УНЕ СЦОа о кул тур ној ра зно ли ко сти.

То је ко пер ни кан ски обрт аме рич ке по ли ти ке, ра ван про ме ни 
њи хо вог од но са пре ма Про то ко лу из Кјо та. Без то га, ма ка ко уто-
пиј ски зву ча ло Ва шинг то ну, ре зул та та не ће би ти и свет ће за ду го 
оста ти по при ште број них кр ва вих су ко ба и ха о са. 

У ма ју 1997. го ди не, у бе о град ском днев ни ку ”Блиц” сам  као 
екс клу зив ну вест об ја вио до ку мен те ко ји по ка зу ју на ме ре НА ТОа 
да се ин ста ли ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је (пре све га у Хр
ват ској и БиХ), ба рем до 2003. го ди не. По твр ду ове тен ден ци је и 
стра те гиј ских пла но ва НА ТО-а, аутор члан ка до био је и лич но, ју ла 
1999, бо рав ком на Ко сме ту.

У бли зи ни глав не ко му ни ка ци је на Ко сме ту, из ме ђу Уро шев
ца и Ка ча ни ка, НА ТО  (чи тај САД)је  из во дио при прем не ра до ве 
за град њу ве ли ког аеро дро ма. Реч је о вој ном аеро дро му ка дром да 
при ма и нај те же вој не тран спор те ре, ко ји ће рас те ре ти ти аеро дром 
Сла ти ну код При шти не, ти ме што ће вој ни део аеро дро ма би ти 
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пре ме штен на но ву ло ка ци ју. Обим при прем них ра до ва ко ји су та-
да би ли у то ку ја сно је су ге ри сао да је за и ста реч о аеро дро му ко ји 
ће за до во љи ти зах тев не пла но ве НА ТО-а.

Чи ње ни ца да је НА ТО из не на ђу ју ће бр зо кре нуо у град њу 
вој них ка па ци те та, а да још ни је био ус пео да ста би ли зу је ста ње у 
оку пи ра ној срп ској про вин ци ји, нај ре чи ти је је го во ри ла  о вој но-
стра те гиј ским пла но ви ма нај моћ ни јег вој ног са ве за пла не те.

Град њом аеро дро ма на та ко зва ној Цви ји ће вој ли ни ји (Ва ло
на–Ско пље–Ко со во–Ср би ја до Ду на ва), Гло бал ни пај кан (Glo bal 
Cop), САД, не за др жи во се при бли жа вао свом стра те гиј ском ци љу 
за овај део све та. Но ва европ ска без бед но сна ар хи тек ту ра тре ба ло 
је и Ср бе да ди сци пли ну је до ме ре без о па сно сти по ко му ни ка циј-
ске, при вред не и ине прав це ко ји про ла зе бив шим ју го-про сто ром, 
пре све га Ду на вом.

Аеро дром код Ка ча ни ка, и дру га вој на ин фра струк ту ра на 
Ко сме ту, оси гу ра ва ли су  успе шно окон ча ње “ста би ли зо ва ња ре ги-
о на”. Овај циљ је озбиљ ним стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма био са-
свим ја сан још 1994. го ди не, ка да је НА ТО по чео да ко ри сти Кри во
лак, бив шу ба зу ЈНА у Ма ке до ни ји, јед ну од нај зна чај ни јих вој них 
та ча ка у овом де лу Евро пе. Наш др жав ни и вој ни Врх очи то ни су 
уме ли да се при ла го де но вој стра те гиј ској си ту а ци ји у овом де лу 
Евро пе, ни ти да пред у пре де или амор ти зу ју број не не у год не и опа-
сне уда ре на на шу др жа ву, а на ро чи то да из бег ну рат са НА ТО-ом.

За пад на али јан са је сво јим ула ском на Ко смет, овла да ла још 
јед ном из у зет но ва жном стра те гиј ском тач ком – прав цем Бу ја но
вац– бу гар ска гра ни ца. Реч је о про сто ру од пе де се так ки ло ме та ра, 
ко ји се, по ре чи ма Ми ше ла Рук са, фран цу ског ге о гра фа, “у слу ча ју 
пре се ца ња, не мо же бра ни ти.”  Та ко је срп ска стра те гиј ска по зи-
ци ја опа сно да ље по гор ша на.

Та ко зва ни “вој нотех нич ки Спо ра зум” у Ку ма но ву, у ју ну 
1999, био је  сим бо лич ни по ни жа ва ју ћи крај гра ни ца ко је су Ср би 
из бо ри ли од вре ме на Ку ма нов ске бит ке. Крај ХХ ве ка је сти гао 
са не у мит ним ре ком по но ва њем срп ских гра ни ца, чи јих ду го роч них 
бол них исто риј ских по сле ди ца срп ска по ли тич ка кла са, по све му 
су де ћи, ни је би ла све сна.

Цви ји ће ва ли ни ја је ло гич но ин те ре со ва ње НА ТО-а и удар к 
по њој је био нај е фи ка сни ји при ти сак на ге о стра те гиј ску и вој ну 
по зи ци ју Ср ба. За пад на али јан са је ти ме на ста ви ла  свој по сао у 
ре ги о ну - “за вр шне ра до ве” на но вој европ ској без бед но сној ар хи
тек ту ри. 20) Аме рич ка ба за„Бонд стил“је по че ла да се гра ди још 
20) Блиц, 15. ју ли 1999.
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у ју ну 1999. 21) Бонд стил омо гу ћу је са да ва зду шну моћ Аме ри ци у 
окви ру ла ке удар не дис тан це( wit hin easy stri king dis tan ce)  до наф-
том бо га тог Бли ског ис то ка и Ка спиј ског мо ра, као и до Ру си је. Од  
Ви јет нам ског ра та ово је нај ве ћа из гра ђе на аме рич ка ба за, са око 
7. 000 вој ни ка. Гра ди ла ју је нај ве ћа ком па ни ја за град њу аме рич-
кој вој сци, Hallybur ton’s KBR.  Њен ге не рал ни ди рек тор био је та да 
Дик Чеј ни. За ни мљив де таљ је пи са ње. днев ни ка  Was hing ton Post, 
пи ше пре бом бар до ва ња Ју го сла ви је 1999: «Са ра сту ћом крх ко
шћу Бли ског ис то ка,  на ма ће тре ба ти  ба зе и пра ва на пре ле та ње 
на Бал ка ну, да би смо за шти ти лиу наф ту Ка спиј ског мо ра.»

Ру ски ана ли ти чар Дми триј Вос ко бој ни ков уоста лом и сма-
тра да је наф то вод кључ ни раз лог оти ма ња Ко со ва. Ту је пред ви ђен 
тран сбал кан ски наф то вод, по знат и као АМ БО (Ал бан ско- ма ке-
дон ско- бу гар ска нафт на кор по ра ци ја.). Вос ко бој ни ков ука зу је на 
за ни мљив де таљ тим по во дом:  АМ БО је ре ги стро ван у- САД. 22) 
Ње го ва функ ци ја је пре нос наф те (од 2011. го ди не) из Кап сиј ског 
мо ра, пре ко лу ке Бур гас у Бу гар ској, до ал бан ске лу ке Вле ра, и ко-
нач лно бро до ви ма до Ис точ не оба ле САД. Тај про је кат је за по чет 
још 1996. го ди не,  у ре жи ји ен гле ске ћер ке ком па ни је Hal li bur ton 
(Чеј ни), Brown and Ro ot Energy Ser vi ces. Про јек ци је су та да го во ри-
ле да наф то вод има го ди шњи про мет од 600 ми ли о на до ла ра. 

Бонд стил је пр ви у лан цу ба за гра ђе них то ком ове де ка де. 
Аме ри кан ци су из гра ди ли и ба зе у Ма ђар ској,  Бу гар ској (јед на од 
нај зна чај ни јих), у  Бо сни, Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји. Зе мља на ко јој 
је из гра ђе на  ба за је ме ђу тим и да ље ле гал но вла сни штво Ср би је. 
И на ла зи се у ме тар тач но сме ште на на стра те гиј ској Цви ји ће во ју 
ли ни ји.23) 

За пад на Али јан са је оку пи ра њем Ко сме та, Тр бу ха Ср би
је, ка ко то ка же про фе сор М. Ра до ва но вић,  и фи зич ки овла да ла 
срп ском стра те гиј ском жи лом ку ца ви цом, на не за др жи вом пу ту ка 
Бе о гра ду- ли ни јом Бу ја но вац- Бу гар ска гра ни ца, про сто ра од око 
50км ва зду шне ли ни је.24)

21) Ве ро ват но пр ви текст у Еврoпи на ову те му об ја вио је овај аутор,  ју ла 1999, у  бе о град-
ском „Бли цу“. Текст је об ја вљен тек на 7. стра ни, пре по ло вљен. Рет ко ко је у Ср би ји  
схва тао ва жност овог по ду хва та у то вре ме. 

22) Је дан од ак ци о на ра је адво кат ска кан це ла ри ја «Whi te and Ca se»,  у ко јој је  спе цо и јал ни 
са вет ник Бил Клин тон.

23) Цви ји ће ва ли ни ја:  Ли ни ја Ва ло на- Ско пје- Ко смет- Ср би ја- Ду нав. Ова стра те гиј ска ли-
ни ја  до жи вља ва ре не сан су свог зна ча ја по сле чи та вог ве ка нео прав да ног стра те гиј ског 
за пећ ка. 

24) Пред рат у Ју го сла ви ји, 1991. го ди не, фран цу ски ге о граф Ми шел Рукс, ина че ве ли ки 
при ја тељ шип тар ског на ро да, ре као ми је: « У слу ча ју на па да, овај про стор се не мо же 
бра ни ти «.
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БАЛКАНИВЕЛИКИ

„На Бал ка ну се про из во ди ви ше исто ри је но што мо же да 
се по тро ши“, ре као је дав но лу ка ви, а ме ђу Ср би ма упам ћен као 
под му кли,Вин стон Чер чил.

Са кра јем „гво зде не за ве се“ и дис ло ка ци је Ју го сла ви је, до-
шло је до то га да се За пад ан га жу је ов де «да би ба ја њем от кло нио», 
ка ко ка же је дан пи сац,  «фан то ме Бал ка на». За пад је про те клих го-
ди на ин тер ве ни сао и у БиХ, на Ко со ву, у Ма ке до ни ји, па по но во на 
Ко со ву 2008.

Ва шинг тон је из гу рао до кра ја (пр ве че твр ти не ове ге о по ли-
тич ке «игран ке») кр њу не за ви сност Ко со ва.Мо сква по др жа ва Бе о-
град про тив de ju re не за ви сно сти Ко со ва. Пу тин ко ри сти, на рав но, 
енер гет ску по лу гу за раз вој ру ског ути ца ја на Бал ка ну.25)Мо сква је 
дис крет но, али чвр сто иза Прид ње стро вља, от це пље ног од Мол-
да ви је, где од 1992 др жи 2.500 вој ни ка.За Мо скву је то пи та ње 
на ци о нал не без бед но сти, јер ода тле, ако не кон тро ли ше ову тач ку, 
Ру си ја из ла же свој  ју го за пад ни бок. То је тач ка за про јек то ва ње 
ру ске си ле на Бал кан и Цр но Мо ре (а Аме ри кан ци су одав но у Ки-
ши ње ву).26)

Очи то је да ЕУ и НА ТО има ју ин те рес да одр жа ва ју је дин-
ство члан ства, ка ко би убе ди ли Ру си ју да она не би сме ла да одр-
жа ва кон фликт на жа ри шта у Ју го и сточ ној Евро пи.Па ра лел но, то
прет по ста вља да пи та ње  не зна лач ког ге о граф ског нео ло ги зма  
«За пад ни Бал кан »27)и тур ско пи та ње тре ба да бу ду ја сно одво је на.

Ко со во има ви ше не го  си ро ма шан сте пен кон зи стент но сти 
прав не др жа ве. Ве ли ка Ал ба ни ја је на пра гу, је ди ни ду го роч ни, 

25) При мер је про је кат наф то во да Бур гас-Алек сан дро пу лис, као и Пу ти но во при су ство на 
 енер гет ском са ми ту у За гре бу, 6. ју на 2007.

26) Прид ње стро вље има ма ње од 5. 000 км2, тј. 11%  Мол да ви је. Са  800 000 ста нов ни ка( 
што је 17 од сто мол дав ског). Игор Смир нов пре у зи ма власт пре рас па да СССР-а и фор-
ми ра „Ре пу бли ку Дње стр“ 1990.  По ма же му ге не рал Ле бед, шеф 14. ру ске арmије, ка ко 
би се су прот ста вио Ки ши ње ву. Ре жим у Ти ра сто по лу, пре сто ни ци, од 1992, у пре ки ду 
ва тре, је „de fac to Др жа ва“. 

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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озбиљ ни, ис кре ни про грам  ра ни је про кла мо ва них и дру гих „Ве-
ли ких“ др жа ва на Бал ка ну. Ко сов ско при зна ње је по клон Аме ри ке 
мла дој на ци ји, са ве зни ци Ва шинг то на. 

Ср би ја је осло на тач ка јед не „бал кан ске по ли ти ке“ це ли не. И 
на Бал ка ну ко ри сти Мо сква као ору ђе ути ца ја енер ги ју, „ге о по ли
ти ку це ви“. То је по др шка ак тив ној стра те ги ји ути ца ја у цен трал-
ној Евро пи.Ло гич но је из све га пи та ње: не кри је ли се иза ово га 
ипак не ки круп ни ји до го вор Ру си је и Аме ри ке, о по де ли ин те ре са, 
пре ко наф те и га са?  У Ср би ји и на Бал ка ну, енер гет ски уло зи има-
ју стра те гиј ску ди мен зи ју и ге о по ли тич ки до ма шај. Ру си ја же ли 
да по ста не атрак тив ни парт нер за зе мље ре ги о на и ње на « ве ли ка 
стра те ги ја« пре ти је дин ству Евро пе и ње ној енер гет ској без бед но-
сти, твр де у Бри се лу. Као по сле ди ца,  бу ду ћа европ ска енер гет ска  
по ли ти ка не мо же да се огра ни чи на бор бу про тив за гре ва ња пла-
не те. а пи та ње сло бод ног при сту па ре сур си ма је су штин ско. 

Бал кан је по но во, на по чет ку но вог ми ле ни ју ма, ге о по ли тич-
ки чвор Евро пе. Ср би, пре све га, јер на ле ђи ма сво је ма ле зе мље 
осе ћа ју и аме рич ке и ру ске ин те ре се. Сје ди ње не др жа ве су и да-
ље глав на пла не тар на еко ном ско- по ли тич ка си ла, иако на гри же на 
сво јом по гре шном спољ но по ли тич ком док три ном, пу на еле ме на та 
нео ко ло ни ја ли стич ког.

С дру ге стра не, Ру си ја до жи вља ва не ве ро ва тан еко ном ски 
и по ли тич ки уз мах, и из ве сно је да се она вра ћа ме ђу од лу чу ју ће 
фак то ре свет ске без бед но сти.

Ср би ја се на ла зи из ме ђу ова два џи на, на сво јој до бро по зна-
тој исто риј ској по зи ци ји рас кр сни це, јед ног пу та ка раз ли чи тим 
стра те гиј ским ди рек три са ма. За пре ла зак пре ко срп ске те ри то ри је 
(укљу чу ју ћи и Ко со во) пред ви ђе но је да про ђу га со во ди и наф то-
во ди. Од ре зул та та ових ве ли ких ра до ва ко ја се на ла зи у за вр шни-
ци, за ви си ће и но ва без бед но сна ар хи тек ту ра и ге о ме три ја Ју го и-
сточ не Евро пе.

Срп ска по ли тич ка кла са на ла зи се у том про сто ру и вре ме ну 
без ја сне стра те ги је, без ви зи ја бу дућ но сти за свој на род и зе мљу, 
рас пе та из ме ђу два та бо ра, про-за пад ног и про-ру ског.  

И не спо соб на да про на ђе оп ци ју ко ја би јој омо гу ћи ла успе-
шну са рад њу и са Евро пом и Аме ри ком, и са Ру си јом, што је је ди-
ни без бед ни пут ка бу дућ но сти. 
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ЈОШЈЕДНААЛБАНСКАДРЖАВА

НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕ

«Осе ћам да сам се вра ти ла ку ћи. Ово је нај зад на ше», оза-
ре но је из го во ри ла мла да док тор ка из Ти ра не, док смо ула зи ли у 
При шти ну, ју ла 1999, ауто мо би лом фран цу ске те ле ви зи је. Је дан 
члан еки пе, њен мо мак, јој је пре зри во од вра тио: «Шта ва ше, да 
ни је би ло на ше вој ске, ни ка да то не би би ло ва ше!» У овом ди ја-
ло гу сме ште на је чи та ва ге о по ли тич ка дра ма ре ги о на и све исти-
не про те клих го ди на. Ал бан ка из Ал ба ни је из ра зи ла је обич ним 
и искре ним ре чи ма сто го ди шњи ге о по ли тич ки циљ јед ног на ро да 
ко ји жи ви у две зе мље.

Да ка жем од мах, бол но, али пот пу но све сно - Ко смет је пре-
дат Ал бан ци ма и то је ире вер зи би лан про цес - ба рем у на ред них 
10-20 го ди на. Осим ако у ме ђу вре ме ну не из би је но ви су коб из ме ђу 
два (а ве ро ват но и ви ше) ло кал на на ро да.

По след њи исто риј ски срп ски мо мен тум ис цу рео је уза луд-
но по чет ком Де ве де се тих про те клог сто ле ћа, ка да је Ми ло ше вић 
имао из ван ред ну и при лич но ла ку при ли ку да се те ри то ри ја Ко-
сме та по де ли и раз ре ше сто го ди шње ге о стра те гиј ске гла во бо ље 
срп ске др жа ве на овом свом де лу. Со лу ци ја је би ла по зна та још 
из вре ме на по ку ша ја До бри це Ћо си ћа Се дам де се тих. Мо је ви ђе ње 
ре ше ња би ло је не по вољ ни је за Ср бе од  сво је вре ме но Ћо си ће вог, 
али из пер спек ти ве срп ске очај не по зи ци је 2008, знат но ко ри сни је. 
Око 70% те ри то ри је Ју жне срп ске по кра ји не тре ба ло је жр тво ва-
ти по бли ско и сточ ном прин ци пу те ри то ри је за мир. Ср би ја ни је 
има ла до вољ но ви до ви ту по ли тич ку ели ту (али ни на род у кван ти-
та тив ном сми слу) и оста је на кра ју без иче га. 

Жи ви мо у бал кан ском ре ги о ну у ко ме се, ка ко то кр сте стра-
те гиј ски think tank ти мо ви у Аме ри ци, та ко ђе ра ђа но во стра те гиј
ско окру же ње (the new stra te gic en vi ron ment).У пи та њу је кро је ње 
но ве без бед но сне ар хи тек ту ре и ге о ме три је Бал ка на, за по че то још 
ра то ви ма у бив шој Ју го сла ви ји, а на ста вље но на Ко сме ту. Ср би
ја, Ма ке до ни ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ре пу бли ка Срп ска (а по чет ком 
Де ве де се тих још и Сло вач ка, ко ја се ис ко бе ља ла из ових кле шта), 
свр ста не су у део на шег кон ти нен та ко ју сам одав но на звао еко ном
ски не ко ри сном зо ном Евро пе.  Ту смо у овим го ди на ма тран зи ци је 
шут ну ти у не при јат ну «стра те гиј ску ка шу». Њу од ли ку ју со ци јал-
на без пер спек тив ност,  еко ном ски па као, кул тур ни очај, реч ју - ци
ви ли за циј скои пот па лу бље Евро пе. На ше на ве де не зе мље  су у нај-
не сно шљи ви јем, нај пр ља ви јем и нај ри скан ти јем де лу кон ти нен та, 
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без ре ал них из гле да за ско ри из ла зак из ње га. Think tank ти мо ви 
пре ко Атлан ти ка (сви до јед ног на кло ње ни «ко нач ном ре ше њу ал-
бан ског про бле ма» - да ва њу не за ви сно сти дру гој ал бан ској др жа ви 
на Бал ка ну), на ше про бле ме  еуфе ми стич ки ка рак те ри шу. Ка жу да 
наш ре ги он од ли ку је не ста бил ност због струк тур них про бле ма, 
уз бур ка не ма њи не, кан цер ко руп ци је, све ве ћи кри ми на ли тет дру
штва. До дао бих  уз то и ка шње ње на ших еко но ми ја за 20-30 го-
ди на у од но су на Евро пу и Аме ри ку. То су дру штва у ко ји ма мла ди 
има ју са мо је дан циљ - до мо ћи се ви зе и по том и па со ша не ке од 
зе ма ља ЕУ, или САД. 

У Евро пи Два де сет сед мо ри це го во ри се о «Евро пи са две бр
зи не», чак и та мо има раз ли ка у рит му на пре до ва ња и еко ном ског 
бла го ста ња. Ми смо ов де у че твр тој Евро пи, ко јој је још на то ва-
рен и про блем Ко сме та и ал бан ских ре ван ди ка ци ја у Ма ке до ни ји, 
као део је дин стве ног ци ља Ал ба на ца са обе ју стра на Про кле ти ја- 
Ве ли ке Ал ба ни је. 

Јед на од нај у ти цај ни јих (и нај о па сни јих по су ве ре ни тет зе-
ма ља) НВО, Ме ђу на род на кри зна гру па, ве о ма тач но је у свом из ве-
шта ју из 2000. го ди не ди јаг но сти ко ва ла те ал бан ске  ци ље ве. 

«Ко сов ски Ал бан ци не ма ју ни нај ма ње ин те рес у ‘су штин
ској ауто но ми ји’ као крај њој тач ки њи хо вог од но са са Ср би јом.  
Они су у убе ђе њу да ме ђу на род на за јед ни ца има оба ве зу  не ки твр
де ка ко ве ру ју да им је то би ло обе ћа но  да тран сфор ми ше оно 
што они сма тра ју de fac to не за ви сно шћу ко ју са да ужи ва ју од Ср
би је, у де ју ре не за ви сност кроз не ко ли ко го ди на.  Ако би ко сов ски 
Ал бан ци за кљу чи ли да је ово не мо гу ће, њи хо во по на ша ње пре ма 
ме ђу на род ној ми си ји на Ко со ву су штин ски би се из ме ни ло».28)

Ранд кор по ра ци ја у јед ној сту ди ји ре а ли зо ва ној са грч ком 
фон да ци јом Ко ка лис, за кљу чу је чак: «Ауто но ми ја се не по ка зу је 
као трај но ре ше ње ко сов ског про бле ма. Са моопре де ље ње је мо
гу ће у скла ду са те ри то ир јал ним ин те гри те том су се да».  По ла ко 
на ви ка ва ју ре ги он и пре све га Ср бе (а по том и Ма ке дон це, у ка сни-
јој фа зи) на мо гућ ност ства ра ња «па ле стин ског про бле ма у Евро
пи», не бу де ли се Ал бан ци ма да ла пу на не за ви сност. 29)

28) За то је Фи нац Ах ти са ри, го ди на ма шеф Ме ђу на род не кри зне гру пе, и до био Но бе ло ву 
на гра ду 2008. Успе шно је во дио Ал бан це са Ко со ва у не за ви сност, од1999.

29)  Кад год чи ни мо би ло ко ји по тез као др жа ва, знај мо да је ве ли ка ге о по ли тич ка ли си ца 
Збиг њев  Бже жин ски, већ одав но де фи ни сао, аме рич ки ја сно, аме рич ке ге о по ли тич ке 
ци ље ве. А они увек има ју ути ца ја на све дру ге, па и на Ср бе. Ка же Бже жин ски: „Три 
ве ли ка ге о по ли тич ка им пе ра ти ва су ова ко ре зи ми ра на: из бе ћи су да ре ме ђу ва за ли ма и 
др жа ти их у ста њу за ви сно сти ко ја оправ да ва њи хо ву без бед ност; не го ва ти по слу шност 
за шти ће них су бје ка та; спре ча ва ти вар ва ре да фор ми ра ју офан зив не са ве зе“.
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Пот пу но иг но ри шу, уни вер зи тет ски ка дро ви и струч ња ци 
ко ји мо ра ју да по се ду ју исто риј ско по зна ва ње Бал ка на, Ко сме та, 
Ср би је, Ма ке до ни је, ге о по ли итчки нон сенс о дру гој ал бан ској др
жа ви. Бал кан оста је ре зер во ар бу ду ћих екс пло зи ја и Сје ди ње не 
др жа ве ће би ти нај ве ћи кри вац. Мо жда они то и чи не ра ди одр жа-
ва ња пер ма нент не кри зе и ти ња ју ћих су ко ба ? 

Мно ги од ана ли ти ча ра (чак и грч ки) убе ђе ни су у «по зи тив-
ну и кон струк тив ну уло гу ал бан ске др жа ве и Ти ра не про те клих 
го ди на». Хте ли би да нас убе де у при лич но де ти ња сту те зу ка ко 
Ти ра на не же ли Ве ли ку Ал ба ни ју. А очи глед но је у пи та њу исти 
на род, са истом исто риј ском те жњом и по тре бом за те ри то ри јал но 
ши ре ње. Ка жу аме рич ки и дру ги ге о стра те зи ка ко су у Ти ра ни од-
би ли иде ју «Ве ли ке Ал ба ни је». 30) Ина че је та «вр ло кон струк тив на 
ми ро твор на Ти ра на ко ја се од ре кла Ве ли ке Ал ба ни је» сме ста по-
ри зна ла Та чи је ву при вре ме ну вла ду по сле Рам бу јеа 1998. го ди не.31)

Аме ри кан ци су се из не ких сво јих раз ло га од лу чи ли да стра-
те гиј ски ти пу ју пр вен стве но на Ал бан це из Ти ра не и Ма ке до ни је, 
као и на оне са Ко сме та. За то дис крет но охра бру ју и па ра лел ни ал-
бан ски уни вер зи тет и школ ство у Ма ке до ни ји за већ го то во 35 од-
сто Ал ба на ца. Ни кад не тре ба смет ну ти с ума оно што се до го ди ло 
на Ко сме ту и у Ма ке до ни ји. Од по сле Дру гог свет ског ра та, де мо-
гра фи ја је  би ла отво ре но у слу жби по ли ти ке. Та ко су отво ре ном 
по ли тич ком де мо гра фи јом ви ше не го удво стру чи ли по пу ла ци ју, 
ко ја је есен ци јал ни еле мент њи хо ве екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке 
у ре ги о ну. Та квог пре се да на не ма дру где у све ту, ма ка ко ал бан ски 
ин те лек ту ал ци на па да ли и ту ма чи ли овај фе но мен. 32) 

30) Ве ро ват но су због то га на хи ља де то на оруж ја и му ни ци је го ди на ма ушпри ца ва ни пре ко 
Про кле ти ја у срп ску по кра ји ну и Ма ке до ни ју. То је сни ма ла још 1993. као до ку мен та-
рац и јед на аме рич ка еки па CBS те ле ви зи је, јер је за њих био вр ло ро ман ти чан  пут на 
ма зга ма на то ва ре ним ки не ским «ка ла шњи ко ви ма» на пу ту за Ма ке до ни ју и Ко смет.

31) На гла си ћу и до ка за не ана ли зе и тврд ње јед ног од нај ве ћих свет ских струч ња ка за ан-
ти-тре ро ри зам и бор бу про тив исла ми зма, Јо се фа Бо дан ског. Чо век ко ји ра ди за ре пу-
бли кан це у Кон гре су по ка зао је у ко ли кој ме ри су Ал-Qаида и Уса ма бен Ла ден, као и 
Иран ци, би ли ду бо ко при сут ни у Ал ба ни ји свих го ди на ра та у Бо сни и по том на Ко-
сме ту. Ал бан ска др жа ва, чла ни ца Ислам ске ли ге, удо ми ла је нај стра шни је не при ја те ље 
хри шћан ства да по ку ша ју да про ши ре сфе ру бор бе ног исла ма усред Евро пе. То су по-
мо гли сво јим не-ре а го ва њем и Аме ри кан ци, и Евро па. Ло гич но је  што са да дрх те по 
свим сво јим гра до ви ма. 

32) Ауто ру је ову те зу у два на вра та по твр дио и је дан од нај ве ћих свет ских ге о гра фа и ге о-
по ли ти ча ра, Ив Ла кост.
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ПОЧЕТАКРЕСУРСНИХРАТОВАИ
ПОДЕЛАРЕСУРСАНАКОСМЕТУ

На ша епо ха упра во ства ра но ве ма пе ме ђу на род не без бед-
но сти, за сно ва не на де мо граф ским, еко ном ским и еко ло шким 
фак то ри ма . Ула зи мо у до ба ору жа них ме ђу др жав них су ко ба због 
ви тал них ре сур са као што су во да, шу ме, плод не ора ни це, енер ген-
ти. Мно ги струч ња ци за ге о по ли ти ку по ми њу пред сто је ће су ко бе, 
због бли ско и сточ не наф те, или га са и наф те “гло бал ног Бал ка на” 
у Ази ји, али и због хра не. У “ре сурс не ра то ве”  ср ља чо ве чан ство 
због ала во сти нај бо га ти јих. 

Евро па је све за бри ну ти ја за обез бе ђи ва ње га са и наф те за 
сво је ин ду стри је, јер је нај бли жи из вор у Ру си ји, ко ја не при па да 
ЕУ. О тој за бри ну то сти не дав но пи ше и Џеј ми Шеа: „Енер гет ска 
без бед ност је те ма од стра те гиј ске ва жно сти. Она има че ти ри 
ди мен зи је ко је се раз ли ку ју, иако су по ве за не:  за ви сност од уво
за наф те и при род ног га са; ра њи вост енер гет ских ин фра струк
ту ра; кли мат ске про ме не; бу дућ ност ну кле ар не енер ги је.. Нај пре 
тре ба би ти све стан  уз бур ка но сти тр жи шта енер ги је иза зва не 
пре те ра ном по тра жњом  над по ну дом... Аме рич ко ми ни стар ство 
за енер ги ју пред ви ђа по ве ћа ње свет ске по тро шње  наф те ко је ће 
пре ћи са 80 ми ли о на ба ре ла днев но у 2003, на 118 у 2030. го ди ни. 
По сле ди це ове ево лу ци је на це не су не из ве сне. (2006 In ter na ti o nal 
Energy Outlo ok) . Ве ли ка про ме на се де си ла у про из вод њи и др жа
њу ре зер ви наф те, пре ла зе ћи са ме ђу на род них нафт них асо ци ја
ци ја на на ци о нал не нафт не кор по ра ци је. По чет ком ‘70, пр ве су 
кон тро ли са ле 80% ре зер ви и про из вод ње,  а дру ге су се за до во ља
ва ле са 20% остат ка. Да нас је рас по де ла го то во обр ну та. 75% 
нафт них ре зер ви на ла зе се у ре ги о ни ма ко ји су  са да за тво ре ни за 
ме ђу на род на ин ве сти ра ња! Из то га про из и ла зи да уме сто тран
спа рент них тр жи шта ко ја су уре ђе на тр го вин ским  раз ло зи ма, 
пре шло се на спо ра зу ме др жа ве са др жа вом ко ји им пли ци ра ју по
ли тич ке кон це си је и ин те ре се без ве зе са тр жи штем. 

За раз ли ку од наф те, ко ја мо же да се раз ме њу је свет ски, тр-
го ви на  га сом је нај че шће ре ги о нал на, по што за ви си углав ном од 
ре ги о нал них мре жа га со во да. (Па ра лел но, при род ни теч ни гас је 
ин ду стри ја у по ра сту, ко ја ће иза зва ти  по ја ву све ви ше „су пер-ме-
та на ца“, бро до ва за теч ни гас ко ји шпар та ју отво ре ним мо рем ко је 
по ста је но ва кру ци јал на зо на енер гет ске без бед но сти. Евро па већ 
огром но за ви си од ру ског при род ног га са: пред ви ђа се да њен увоз, 
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ак ту ел но у ви си ни од 40%, по ра сте на 60% то ком 15 на ред них го-
ди на.(Цен трал на и Ис точ на Евро па за ви се  80% од ру ског га са.) 

Про це њу је се да ће и Се вер на Аме ри ка јед на ко по ста ти ја
сни уво зник при род ног га са у бли ској бу дућ но сти. Ми ће мо се су о
чи ти са тр жи шти ма енер ги је ко ја су ма ње отво ре на и тран спа
рент на. Енер гет ска без бед ност по ста ја ће све ви ше ва жна у но вој 
ге о по ли ти ци ко ја се ука зу је на об зор ју све та.“ 33)

Што се на шег те ре на ти че, Вој во ди ну и Ко смет мо ра мо да 
по сма тра мо и из угла ре сурс них ра то ва. За ве ћи ну из по ли тич ке 
ели те, то је ter ra in cog ni ta, јер им не до ста ју зна ња (и ин те ре со ва-
ња)  за ге о по ли тич ко по и ма ње  Ср би је и ње них ви тал них  ду го роч-
них ин те ре са. 

 Ого ли мо про бле ме у пот пу но сти. Вој во ди на је жит ни ца чи-
ја ће вред ност ра сти на ред них де це ни ја на свет ском тр жи шту све 
тра же ни је хра не. Она је већ одав но пла ни ра на ме та, ко ја тре ба да 
се пот пу но ис трг не из кон тро ле др жа ве Ср би је, а по том до би је ди-
ри го ва ну бу дућ ност. Тре ба да про из во ди знат но ви ше хра не не го 
са да. О то ме ће од лу чи ва ти дру ги, они за ко је ће се хра на про из-
во ди ти. 

Ко смет, за га ђен и «обо га ћен» оси ро ма ше ним ура ни ју мом, 
има угља за 17 ве ко ва и не што  ру да по Треп чи. Угаљ је при ма-
мљив и јеф ти но оку пи ра ни из вор енер ги је. Ко смет за то мо ра да 
бу де отет Ср би ји. 

Нај бол ни је пи та ње Ср би је - Ко смет, је сте нај о збиљ ни ји и 
нај о па сни ји про блем Ју го и сто ка Евро пе, и ова сто го ди шња ге о по-
ли тич ка му ка ну жно тре ба да се  по сма тра «кроз сво је вр сну ло ги
ку и за ма јац ко ји се ко тр ља од ју го сло вен ске за блу де по сле Пр вог 
свет ског ра та, до да нас,» (проф. др. Ми ло ван Ра до ва но вић) 

Да ли ће Ср би ја на кр јау ка пи ту ли ра ти пред пла но ви ма да је 
ре ду ку ју на си стем еуро-ре ги о на фор мал но об је ди ње них у др жав-
но-по ли тич ку це ли ну, уз ко нач ни ре зул тат  ге о граф ско ре ду ко ва
ње Ср би је на ње ну предку ма нов ску по вр ши ну ? 

По зна ва о ци ових ра до ва одав но ви де да ће Ср би, да нас већ 
де мо граф ски нај ста ри ји на род у Евро пи, по ста ти је дан од кон
сти ту тив них на ро да у сво јој ма тич ној зе мљи.

Ка ко је на пи сао проф. Ра до ва но вић не дав но, «про шла су у 
не по врат вре ме на и Ве ли ке и Ма ле Ан тан те, и Цен трал них си
ла, и ску пог ру ског по кро ви тељ ства, и рат них са ве зни шта ва, ка да 
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 nou-
velle mission pour l’OTAN ? Défense nationale et sécurité collective, novembre 2007.



СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22. стр. 101126.

122

се Ср би ја ди чи ла сла вом си ле по бед ни це, пла ће ног, до ду ше, јед ном 
че твр ти ном сво је ви тал не сна ге и ге нет ског по тен ци ја ла. Не ка
да шња Двој на мо нар хи ја, уз моћ ну не мач ку за ле ђи ну, сли ве ну са 
гал ским ре ги о ном у сто жер европ ске ин те гра ци је, од лу чи ва ће о 
по ли тич кој суд би ни срп ског на ро да на не ком кон гре су  Бер лин
ском, Беч ком, Па ри ском  све јед но, уз увек деј ству ју ћи бри тан ски 
ци ни зам и рас ту ћи аме рич ки неоим пе ри ја ли зам, чи ја је НА ТО 
Али јан са бу квал но плом би ра ла Ср би ју, а и чи тав Бал кан.»34)

Ал бан ци  су до ла ском КФОР-а, ју на 1999, по че ли да вр ше 
сна жне и си сте ма тич не опе ра ци је при ти са ка на срп ски и дру ге на-
ро де на Ко сме ту, са ци љем де фи ни тив ног учвр шћи ва ња ком пакт
не ал бан ске на ци је. Ре зул тат су број не сру ше не пра во слав не цр-
кве и ма на сти ри, мно ги од не про це њи ве умет нич ке вред но сти као 
ба шти на чо ве чан ства. По па ље на су се ла, по би је ни и про те ра ни 
љу ди. То су срам ни ре зул та ти УН-а, ко ји ме ђу на род ну за јед ни цу 
за у век оп те ре ћу ју за број не фор ме ата ка на основ на људ ска пра ва 
хри шћан ског ста нов ни штва и њи хо во ду хов но хри шћан ско на сле-
ђе. Реч ју, го то во да је окон ча но ет нич ко чи шће ње и то је ире вер зи
би лан и не по пра вљив про цес.

По ли тич ка кла са Ср би је за све ово вре ме ни је из не дри ла ни-
ка кве ре ал не по ли тич ке мо гућ но сти за пре о крет про це са у ко ме, 
ја сно је сви ма, чи та ва ме ђу на род на за јед ни ца по др жа ва одва ја ње 
де ла те ри то ри је Ср би је у не за ви сни ен ти тет. Од ла мен ти ра ња 
и са мо за ва ра ва ња не ма вај де и тре ба хра бро из ву ћи мак си мум из 
стра те гиј ског ми ни му ма ко ји је Ср би ји на овом про сто ру на ме њен. 

Ср би ја спа да у ре сурс но си ро ма шни је де ло ве Евро пе. Уз 
то Ср би ја и на пла ну ре сур са тр пи по губ ну де лат ност соп стве не 
по ли тич ке кла се као ауто-суб вер зив ног еле мен та. Нај зна чај ни је 
по ли ме та лич но ле жи ште Евро пе на ла зи се у Бор ском и Мај дан-
печ ком ба се ну. Ба кар, зла то, пла ти на, мо либ ден, а као про из вод и 
маг не тит, мо гу се до ка за но екс пло а ти са ти ба рем на ред них 50 го-
ди на. Струч ња ци твр де да су те ре зер ве ве ће не го све оно што је 
екс пло а ти са но прет ход них 75 го ди на. 

Су штин ско пи та ње КиМ-а ни је то ли ко са ма те ри то ри ја, ко-
ју су Ал бан ци  ви ше де це ниј ским ди сци пли но ва ним де мо граф ским 
на по ри ма у на ци о на ли стич ке свр хе прак тич но пре о те ли. Дра го це
ни и ви тал ни на ци о нал ни ре сур си су са мо сре ди ште ко смет ског 
исто риј ског про бле ма. Ви тал ни енер гет ски ба сен су Оби лић и 
оста ли ко сов ски руд ни ци, по пут Треп че. Руд не ре зер ве Ср би је у 
огром ном де лу на ла зе се на Ко сме ту. Угаљ, ман ган, цинк, и дру ге 
ру де, као и нај вред ни ја из во ри шта во де (по пут Си ри нић ке жу пе, 

34) Писмо аутору, 2007. године.
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око Штрп ца, и дру гих из во ри шта на Ко сме ту, ко је од ли ку је бу квал-
но нај ви ши свет ски ква ли тет), пред ста вља ју си ро вин ску осно ву 
срп ске бу дућ но сти. При знај мо - и бу дућ но сти Ал ба на ца на Ко сме-
ту.35)

Про це не екс пе ра та су да ће «угаљ у Шу ма ди ји, у Ко лу бар-
ском ба се ну, би ти ис цр пен за са мо 35 на ред них го ди на, док је у 
Оби ли ћу то бо гат ство утвр ђе но за на ред них 17 сто ле ћа екс пло а та-
ци је» (инг. Јо ван Ман дић). Не за бо ра ви мо - чак 80% свих при род-
них ре сур са, од угља до ра зних ру да, на ла зи се на Ко сме ту и ја сно 
је ко ли ки ће то удар би ти за бу дућ ност Ср би је, ако до зво ли да јој се 
све то и бу квал но от ме. 

Гра ђа ни Ср би је по се ду ју та пи је на зе мљи ште и руд ни ке на 
Ко сме ту из пред ко му ни стич ког до ба. Том чи ње ни цом огром но се 
по ве ћа ва ју шан се гра ђа на за по вра ћај имо ви не, на спрам за ин те ре-
со ва них број них мул ти на ци о нал ки, ка да о то ме ме ђу на род на за јед-
ни ца бу де уско ро од лу чи ва ла. 

У све ту са све ма ње ре сур са, ни јед на на ци ја на пла не ти не 
од ри че их се до бро вољ но, па сва ка ко то не сме да учи ни ни по ли-
тич ка кла са Ср би је. И Па ле стин ци и Изра ел ци, и мно ги дру ги на-
ро ди пла не те, ду ги низ го ди на во де за пра во спо ро ве и ра то ве због 
по де ле из во ри шта во де, или дру гих ре сур са. 

Још је дан не до вољ но по знат ва жан де таљ: гра ђа ни Ср би је 
да нас от пла ћу ју  ми ли јар де до ла ра кре ди та, по диг ну тих код аме-
рич ких ба на ка по чет ком Осам де се тих на име из град ње Ко сме та. О 
то ме та ко ђе ћу те и ме ђу на род не ин сти ту ци је, и ал бан ски  ли де ри, 
али и срп ска по ли тич ка кла са, а овај ба ласт на сла ба шним ле ђи ма 
но се Ср би ја и ње ни гра ђа ни. Фер до го вор Ср би је и Ал ба на ца је ди-
но је трај но ре ше ње, на пол зу обе ју за јед ни ца и њи хо вих по ко ле ња.  

ГЕОПОЛИТИКАЕВРОПСКОГИ
КОСОВСКОГХРИШЋАНСТВА

На спрам зи лот ски на стро је них при пад ни ка, те о ре ти ча ра и 
ак ти ви сте хри шћан ских цр ка ва, усу ђу јем се да уђем у област ве ре 
тек из ге о по ли тич ког ра кур са, без ика квог за ла же ња у чи сту дог му. 

Ри кард Ба рић из Спли та је, на при мер, сво јом лу цид но шћу 
осе тио „ да ће се Ру си ја по ја ви ти као фи нал ни вла сник чи та ве 
сла вен ске хи по те ке про шло сти и осно ва ти је дан но си ви ди ја лог 

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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не ви ђе них по ви је сних ди мен зи ја.“36) Реч је о још увек не ви дљи вим 
про це си ма гло бал них ди мен зи ја на по љу са рад ње хри шћан ских 
цр ка ва. 

Је дан од ве ли ких за да та ка пу ти нов ске Ру си је на пу ту ко нач-
ног опо рав ка и до се за ња и пре ти ца ња нај ви ших ге о по ли тич ких до-
ме та им пе ри јал не Ру си је,  је сте пи та ње хри шћан ске ве ре.

У европ ским кру го ви ма во де се го ди на ма же сто ке бор бе за 
хри шћан ски иден ти тет Евро пе, ко ји оспо ра ва ју по сла ни ци ле вих 
стра на ка у ЕП. Нај же шћи по бор ни ци су По ља ци, ко ји на сто је да 
се у Уста ву Евро пе ја сно на зна чи зна чај хри шћан ства за наш кон-
ти нент.

Па ра лел но са овим про це сом, тра ју дис крет ни стал ни кон-
так ти хри шћан ских цр ка ва, пре све га Ва ти ка на и Ру ске Пра во слав-
не цр кве, уз уче шће  Ва се љен ске Па три јар ши је. Реч је о за јед нич-
кој све сти да се хри шћан ске цр кве у овом сто ле ћу при бли же и та ко 
оја ча ју свој фронт на спрам на ди ру ћег исла ма. Мо сква и Ва ти кан 
су на том пу ту, ко ји је му чан, на ње му се че сто за стај ку је, али је 
пут ипак ја сан.

Шта би мо гле да бу ду, у до глед ној бу дућ но сти, ве ли ке про-
ме не у и да ље раз је ди ње ној хри шћан ској цр кви? Ње го ва Све тост, 
Па па Бе не дикт 16,  jе по зна ти за го вор ник при бли жа ва ња пра во-
слав ци ма. По зна ва о ци овог пи та ња чак твр де ка ко је Све ти Отац 
све стан ду бо ке кри зе свог кле ра и ви ди пра во слав ну ли тур ги ју као 
ду хов ни спас. Пра во слав ци исто вре ме но тре ба да при хва те је дин-
стве ни ка лен дар (тј. да Бо жић сла ве 24. де цем бра). Па па ће он да 
ко мот ни је мо ћи да бу де све хри шћан ски  pri mus in ter pa res.
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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, para-

pluie énergétique et sécuritaire, architecture sécuritaire, dévé-
loppement 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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OГЛЕДИ

ДраганСимеуновић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ХЕГЕЛОВДОПРИНОСПОЛИТИЧКОЈ
ТЕОРИЈИУДЕЛУ“ЕСТЕТИКА”

От ка ко је Алек сан дар Ба ум гар тен 1)1750. го ди не об ја вио сво-
ју књи гу под на сло вом “Аеsthetica”у ко јој је пред ло жио, а и сам 
учи нио  мно го то га но вог на пла ну раз ма тра ња “ле пог”, по ље есте-
ти ке се ши ри ло и по ред сна жних кон зер ва тив них от по ра да се ус-
по ста ви би ло ка кав од нос есте ти ке са ичим дру гим што ни је фи ло-
зо фи ја, а по себ но са раз ма тра њи ма о по ли ти ци. 

Не са мо по ја ва “Wеltan scha u ung-а” као пот пу но но вог пој-
ма  ко ји ће по ста ти по ла зи ште свих ми сли ла ца есте ти ке, не го и 
но ви при ступ по сма тра њу и раз у ме ва њу дру штва са естет ског 
ста но ви шта ко ме не ће одо ле ти ни та да шњи нај ве ћи фи ло зо фи ни  
умет ни ци2), учи ни ће да се у вре ме ну мо дер не у де ли ма мно гих фи-
ло зоф ских ства ра ла ца на те му есте ти ке  по ја ве и ве ћи или ма њи 
до при но си по ли тич кој те о ри ји, би ло да је при кри ве ни или ис так-
ну ти.
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) Ре ци мо, Ри чард Ваг нер (Ric hard Wag ner) је био ме ђу они ма ко ји ће би ти сте го но ше 
уве ре ња “да  и сам жи вот тре ба да бу де естет ски” и да естет ско ми шље ње мо же да бу де 
по ли тич ки ме диј ре флек си ја ко је ка рак те ри шу јед но дру штво у од ре ђе ној ета пи ње го вог 
раз во ја. Ње гов ства ра лач ки до при нос на том пла ну су три по ли тич ко-естет ска де ла ко је 
је об ја вио из ме ђу 1849 и 1851. го ди не: “Die Kunst und die Re vo lu tion”, “Das Kun stwerk 
der Zu kunft” и «Oper und Dra ma”
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От пор ко ји је по ли ти ци као пред ме ту свог ика квог ин те ре-
со ва ња пру жа ла есте ти ка учи нио је и да по ли тич ка на у ка ка сни је 
бу де ри гид на пре ма по љу есте ти ке. Тек са да , кра јем 20. и по чет-
ком 21. ве ка3) се ства ра ју мо гу ће ши ро ке не кон фликт не ре ла ци је 
из ме ђу ова два по ља, чи ме се уве ћа ва мо гућ ност ис тра жи ва ња до-
при но са дру штве ним на у ка ма не ма лог бро ја ми сли ла ца ко ји су се 
ба ви ли есте ти ком, укљу чив и Ге ор га Вил хел ма Фри дри ха Хе ге ла. 

По ли ти ко ло шка ана ли за Хе ге ло ве “Естетике”, раз у ме се 
пре свега са  ста но ви шта по ли тич ке те о ри је, је сва ка ко уз бу дљив, 
али ујед но и му ко тр пан и ни ма ло за хва лан по сао ко ји зах те ва не 
са мо до бро по зна ва ње укуп ног Хе ге ло вог де ла не го и раз у ме ва-
ње ње го вог “при кри ве ног дис кур са”, тач ни је ана ли зу не ких по ја ва 
(ме ђу њи ма и по ли ти ке) а без њи хо вог ди рект ног по ми ња ња.

Пој мов на кон струк ци ја  пре ко ко је ће се Хе гел у “Естети-
ци” по и гра ти са на о ко уда ље ним по љем по ли ти ке је у пот пу но сти  
ве за на за умет ност што нам да је основ да гра ди мо прет по став ку о 
по ли ти ци схва ће ној као умет но сти илу зи је, прет по став ци ко ја до-
ду ше ни је Хе ге ло ва али ко ју за пра во он сво јом ми шљу и раз ли чи-
тим до при но си ма по ли тич кој те о ри ји под зи да ва, и ти ме и омо гу-
ћа ва ње но из ра ста ње у по јам са вре ме ни це.

На тра гу ње го ве ми сли о умет но сти и по ли ти ци, као и, уоп-
ште узев, на осно ву по ли тич ке фи ло зо фи је и прак се на ста ле пре 
и по сле ње го вог вре ме на, ите ка ко је мо гу ће го во ри ти о по ли ти-
ци и као о умет но сти илу зи је. Та ко име но ва на, она не пред ста вља 
област есте ти ке, али је до стој на на уч ног ин те ре са и при сту пач на је 
за на уч но об ра ђи ва ње.

Про ме теј је, раз ла же Пла тон у Протагори, мо рао да уз ва тру 
љу ди ма по кло ни и му дрост, јер без ње се ва тра ни је мо гла ко ри-
сти ти. Про ме теј ско по ре кло умет но сти као ве шти не, ипак не ак-
цен ти ра ва тру ни ти му дро ба ра та ње њо ме, већ љу ди ма по кло ње не 
ве шти не тка ња и ко ва ња као пра у мет но сти.4)

Та ко је пр ва умет ност до спе ла ме ђу љу де у ви ду ве шти на. 
Чо век је до био му дрост и ве шти не “али, не и по ли ти ку, јер 

она је још би ла код Зев са”,5) да кле, код владара ме ђу бо го ви ма.
Оно што ће љу де при бли жи ти по са вр шен ству бо го ви ма би-

ће зна ње, умет ност и по ли ти ка. Ка ко је вла да ње као нај ви ша бо-
жан ска осо би на ини ци ра ла ра ђа ње по ли ти ке, она у свом спа ја њу 

3) Ви ди нпр.Edel mann, Mu ray (1995), Ber mbach Udo (1994), Zum dick Wol fgang (1995)

4)  Pla to, Protagoras, 320 d – 322, та ко ђе и Држава 274 стр.

5)  Исто.
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људ ског и бо жан ског ни је мо гла оста ти тек ми сао и де ла ње за рад 
оп штег до бра за јед ни це као ње ног са вр шен ства, већ је при бли же-
на умет но сти и по зна ча ју и по бо жан ском при пад ни штву сфе ри 
са вр ше но сти.

Ве шти на ра то ва ња “ко ја чи ни са мо је дан део по ли ти ке”6) 
би ла је љу ди ма на ме ње на као нео п ход на за рад њи хо вог са мо о др-
жа ња, али ни је би ла дру штве но функ ци о нал на све док Зевс ни је 
по слао љу ди ма пре ко Хер ме са стид и пра во као ин стру мен та ри је 
уре ђе ња ду хов ног жи во та ко ји се осла ња на по сто ја ње и раз ви ја ње 
оби ча ја, за ко на, пра ва сво ји не, сло бо де и др жа ве.

Ан тич ки мит о ну жно сти сме не  ста рих но вим бо го ви ма је 
мит о ну жно сти сме не вла да ју ћих не са мо на не бу не го и на зе мљи.

Ква ли тет одр жа ња на вла сти при бли жа ва ду гим тра ја њем 
свет по ли ти ке бож јем све ту ко ји ка рак те ри ше веч ност. Ин спи ра-
ци ја за ту илу зи ју ни су по ра же ни, већ вла да ју ћи бог. Вла да ти што 
ду же и што ино ко сни је зна чи би ти ви ше бог на зе мљи. Нат при-
род ну си лу бо га за ме њу је си ла ор га ни зо ва не по ли тич ке за јед ни це. 
По ра же ни ма увек сле ду је ка зна бо жи је не ми ло сти, оба ве зно и у 
фор ми естет ског су да о рђа вом као ру жном вла да њу.

Од та да и реално и илузорно се, по пут истин ског и ла жног, 
“сма тра ју за не по крет не, на ро чи те су шти не од ко јих јед на чвр сто 
сто ји изо ло ва на с оне стра не, а дру га с ове стра не без уза јам не за-
јед нич ке ве зе.”7)

Не са мо из ве сност уза јам них и за јед нич ких ве за, не го да ле-
ко ви ше и не из бе жан пре плет ре ал но сти и илу зи је упу ћу је на исти 
ар гу мент ко ји је још пре Хе ге ла упо тре био и Ле синг у НатануМу-
дром, (III, 6,) да ни ре ал ност као ни исти на не пред ста вља ис ко ва-
ни но вац ко ји са мо тре ба при ку пи ти и ну ме рич ки ка те го ри са ти од 
ан ти ке до да нас.

Илу зи ја по ли ти ке ни је раз ви је на у до бу хе ро ја већ у вре ме ну 
ство ре не др жа ве. Тек др жа ва, од но сно овла да ва ње њо ме, омо гу ћу-
је “бож ји” ин стру мен та риј рас про сти ра ња и одр жа ња по ли тич ке 
илу зи је.

Из ра же на ин ди ви ду ал ност хе рој ског вре ме на без др жа ве је 
би ла озбиљ на смет ња сва кој, па и по чет ној по ли тич кој илу зи ји, јер 
је по ли ти ка ро ђе на пре др жа ве. Ства ра ју ћи др жа ву као кон структ 
ре спек та оп што сти по ли ти ка је ства ра ла нај моћ ни ју – ин сти ту ци о-
нал ну основу за по ли тич ку илу зи ју.
6)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика», БИГЗ; Бе о град, 1975., књ. II, стр. 165.

7)  Исто.
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Осно ва сва ке илу зи је је и у фантазији. Фан та зи ја је без сум-
ње “умет ност ко ја по сто ји као дух са мо уко ли ко де ла њем по ста не 
све сна”.8)

Илу зор но де ла ње у по ли ти ци са ду хов ном са др жи ном ни кад 
ни је осло ње но на фан та зи ју пот пу но одво је ну од ре ал но сти. Нај-
ве ће и нај у спе шни је по ли тич ке илу зи је, ко је су по ли ти ку и уз ди гле 
до ни воа умет но сти илу зи је, има ле су твор це од ко јих је сва ки по-
ла зио од то га да “пот пу но зна, до че га је љу ди ма у жи во ту ста ло, 
шта их као суп стан ци ја одр жа ва у за јед ни ци, шта их по кре ће и 
пред ста вља њи хо ву сна гу”.9)

У по ли ти ци се илу зи ја мо же ис по ља ва ти као привид или као 
обмана. Ка да по сто ји обе ћа ње и ако не из ве сна, и по лу о ства ре ност 
ле пог и до брог уре ђе ног дру штва, а не по сто ји по се бан ин те ре сни 
циљ по ли тич ког илу зи о ни сте, он да је илу зи ја по свом су штин ском 
из ра зу привид (Schein). Кад по сто је свест и де ла ње илу зи о ни сте 
ру ко во ђе ни по себ ним, па и лич ним ин те ре сним ци ље ви ма ка ри-
је ре мо ћи, бо га ће ња и сл., он да је по ли тич ка илу зи ја обмана (Te-
uschung) оних ко ји ма је илу зи ја циљ но на ме ње на. По сто ји и си ту-
а ци ја ка да об ма њи вач из во ди об ма ну не ра ди вла сти и нов ца, већ 
ра ди об ма не са ме, ра ди свог за до вољ ства, али, у крај њем, и то је 
по се бан, лич ни лар пур лар ти стич ки ин те рес за до во ље ња сво је уске 
по тре бе, а не по тре бе по ли тич ке за јед ни це. 

Као ре ал но сти не при ме ре на про јек ци ја или ин тер пре та ци ја 
про шло сти, са да шњо сти или бу дућ но сти ко ја има сна гу увер љи-
во сти објек тив них по да та ка, илу зи ја тра жи сво је си ту и ра ње у по-
ли ти ци као умет но сти, сто га што се за да так умет но сти са сто ји у 
то ме да не што (dasDasein)  тре ба “у ње го вој по ја ви као исти ни то 
схва ти ти и пред ста ви ти”,10) чак и ако то ни је исти ни то.

У сво јој опре де ље но сти за илу зи ју по ли ти ка ко ри сти то што 
“чо век упле тен са свих стра на у ко нач ност тра жи ре ги он јед не 
ви ше суп стан ци јал не исти не”,11) а ка да му се илу зи ја по ну ди као 
исти на са ма по се би (Wahrheitansichselbst), он ни је у ста њу да је 
ра за зна од ре ла тив не исти не (re la tiv Wahren).

Нај че шће, по ли тич ка илу зи ја на ста је “из по тре бе са се уки не 
ста ње не сло бо де и да до бро овла да све том у пред ста ви и  ми шље-
њу”.12) Но као што по сто ји при ви де су ви шно сти умет но сти, та ко 
8)  Хе гел, «Естетика», књ. I, стр. 41.

9)  . Исто.

10)  Исто, I, стр. 155

11)  Исто, стр. 101.

12)  Исто, стр. 100.
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по сто ји и илу зи ја по тре бе при су ства по ли ти ке у све му дру штве-
ном, илу зи ја ко ју је ство ри ла по ли ти ка са ма.

Ка да је илу зи ја об ма на, уобра зи ља ко ја јој је по тка “ви ше 
се за сни ва на се ћа њу до жи вље них ста ња и на пра вље них ис ку ста-
ва, не го на сво ме вла сти том ства ра ла штву”.13)  Ме ђу тим, за умет-
нич ки при вид нео п ход на  је “ства ра лач ка фан та зи ја ве ли ког ду ха 
и ду шев но сти”14) удру же на са схва та њем “о нај ду бљим и нај оп-
шти јим људ ским ин те ре си ма”.15) Та ко се при вид и об ма на као два 
по ла илу зи је раз ли ку ју и у ква ли те ту за сно ва но сти и спо соб но сти 
за сни ва ња. То што по не кад об ма на има ви ше успе ха од при ви да не 
да је јој ква ли тет ве ће вред но сти, не го че шће слу чај но сти и успе-
шно сти пре ва ре. Јер, об ма на у крај њем и је сте ни шта дру го до на-
мер на пре ва ра за раз ли ку од при ви да ко ји је на мер но улеп ша ва ње 
жи во та и све та, есте ти зи ра ње про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но-
сти.

Пи та ње без вред но сти при ви да и об ма не је ујед но и пи та ње 
њи хо ве мо гу ће вред но сти.

Ка ко по Хе ге лу “при вид је сте за су шти ну су шта ствен, исти-
на не би по сто ја ла ка да се не би при ви ђа ла и по ја вљи ва ла, ка да не 
би би ла јед на и иста, ка ко по се би та ко и за дух уоп ште”,16) па због 
то га он прет ход но и твр ди да се не сме за при вид “ре ћи да пред ста-
вља не што што не тре ба да по сто ји”.17) Об ма на је већ не што дру го, 
и о њој се мо же го во ри ти као о без вред но сној илу зи ји по сва ко га 
сем за об ма њи ва ча са мог. На жа лост, она је че шћа фор ма илу зи је од 
при ви да у по ли ти ци ко ја по мо ћу ње “про из во ди и оства ру је сво је 
кон цеп ци је”.18)

Ми “у жи во ту са ме на ше по ја ве при да је мо по на ви ци вред-
ност и на зив ствар но сти, ре ал но сти и исти не на су прот умет но-
сти ко јој та ква ре ал ност не до ста је”.19) Али упра во по ли ти ка “као 
област ем пи риј ског и уну тра шњег и спо ља шњег све та ни је свет 
пра ве ствар но сти, већ, на про тив, она се у стро жем сми слу не го 
умет ност мо ра на зва ти пу ким при ви дом и гру бом об ма ном”.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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Вред ност при ви да је и у то ме што мо же да укла ња и об ма ну 
и да по ја ва ма да је из ве сну уз ви ше ни ју, у ду ху по ни клу бо ју ствар-
но сти, а ти ме ви ше бу де и ствар ност са ма. При том, раз у ме се, да се 
тај раз лог ипак не мо же узе ти као до во љан за из јед на че ње по ја ва 
по ли ти ке и по ја ва умет но сти, јер се овим по след њим, “да ле ко од 
то га да оне пред ста вља ју чист при вид, мо ра у по ре ђе њу с обич ном 
ствар но шћу при пи са ти уз ви ше ни ја ре ал ност и исти ни ти је од ре ђе-
но би ће”.21)

По сто је раз не вр сте при ви да: “У по ре ђе њу са при ви дом 
чул не не по сред не ег зи стен ци је и с при ви дом исто ри је, при вид у 
умет но сти има то пре и мућ ство што је та кав да сам со бом ука зу је 
на не што ду хов но што по мо ћу ње га тре ба да до спе до пред ста ве, 
то ме на су прот не по сред на по ја ва не по ка зу је са му се бе као не што 
об ма њи во, већ на про тив као не што ствар но и исти ни то, док ипак 
оно што је исти ни то би ва упр ља но и при кри ве но оним што је не по-
сред но чул но”.22) И при вид у по ли ти ци ука зу је на не што ду хов но и 
идеј но што по мо ћу ње га тре ба да до спе до пред ста ве или до ре ал-
но сти. Мо гућ ност илу зи је се за сни ва на то ме “што код чо ве ка сва ка 
ствар ност мо ра да про ђе кроз ме ди јум опа жа ња и пред ста вља ња, 
па тек пре ко тог ме ди ју ма про ди ре у ду шев ност и во љу. При то ме 
је све јед но да ли на њу ути че не по сред на спо ља шња ствар ност или 
то би ва на не ки дру ги на чин, на и ме по мо ћу сли ка, зна ко ва и пред-
ста ва ко ји у се би са др же и при ка зу ју са др жи ну из ствар но сти”.23)

И при вид и об ма на су мо гу ћи за то што је “чо век спо со бан да 
ства ри ко је ни су ствар не, пред ста ви се би као да су ствар не. Оту да, 
да ли ће нам не ки по ло жај, не ки од нос, уоп ште ма ко ја жи вот на 
са др жи на, би ти по ка за на у са мој спо ља шњој ствар но сти или са мо 
пу тем ње ног при ви да: то је за на шу ду шев ност јед но исто”.24)

Сва ки при вид као про из вод ду ха мо же да пред ста вља на су-
прот про за ич ном ре а ли те ту “чу до иде а ли те та”.25) По ли ти ка, као и 
умет ност, при ви дом као иде а ли те том ве ли ча “оне објек те ко ји ина-
че не ма ју вред но сти, и ко је она и по ред њи хо ве бе зна чај не са др жи-
не фик си ра за се бе, узи ма их за свој циљ, па на шу па жњу обра ћа на 
оно по ред че га би смо ина че про шли не освр ћу ћи се на њ”.26) Као 
што умет ност, ре ци мо сли кар ским де лом, ства ра илу зи ју трај но сти 
21)  Исто.

22)  Исто, стр. 10-11.

23)  Исто, стр. 48.

24)  Исто.

25)  Исто, стр. 163.

26)  Исто.
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“не ког осме ха, не ког тре нут ног вра го ла стог по кре та око уста”, та-
ко и по ли ти ка ства ра илу зи ју трај но сти “ду хов них по те за у жи во ту 
љу ди, њи хо вих до жи вља ја и до га ђа ја ко ји се стал но сме њу ју”27) 
уко ли ко их од ре ди по ли тич ки зна чај ним. Као што је “умет но сти 
ста ло упра во до ка зи ва ња и при чи ња ва ња, а не до при род ног ре ал-
ног би ћа”,28) и по ли ти ци је упра во ви ше ста ло до илу зи је не го до 
ре ал но сти, али из са свим дру гог раз ло га – што је илу зи ја пот пу но 
у ње ним ру ка ма, док ре ал ност ни је.

Илу зи ју иза зи ва ви ше бо ја зан од ствар но сти не го жеђ за њом.
Као су бјек тив ност, по ли ти ка се углав ном на кра ју све де на 

оно што има зна ча ја са мо за се бе и што са мо се бе об ја шња ва уме-
сто да има зна ча ја за све, као ве шти на и на ук из град ње и одр жа ва-
ња за јед ни це оп штег до бра.

Су бјек тив но об ја шња ва ње са мог се бе као нај бо љег је увек 
илу зи ја. При том, по ли ти ка гра ди се бе као илу зи ју ко ја мо ра би ти 
не са мо при хва ће на, не го пре то га и об ја шње на као ре ал ност и нај-
бо ља мо гућ ност ре ал но сти.

По на чи ну град ње и пред ста вља ња по ли ти ка је бли ска умет-
но сти, али тај атри бут мо ра ња, по ли ти ку раз го ли ћу је и по јед но-
ста вљу је до ни воа ма ни пу ла ци је као објек тив но не же ље ног, да кле, 
не чег не свој стве ног умет но сти, а свој стве ног обич ној ве шти ни.

Тек ори ги нал ност, ху ма ност и оствар љи вост по ли тич ких 
иде ја и искре ност и пот пу ност по ли тич ког де ла ња на пла ну њи хо-
ве ре а ли за ци је у ко рист свих, омо гу ћа ва по ве зи ва ње су бјек тив но-
сти и објек тив но сти у по ли ти ци. Илу зи ја је сте ду хов на су бјек тив-
ност ко ја мо же да бу де схва ће на као оно у са мом се би бес ко нач но и 
по се би и за се бе по сто је ће ко је не прет по ста вља да ко нач на ствар-
ност по сто ји као не што исти ни то, али уко ли ко је до бро на мер ни 
при вид, она се пре ма њој не по на ша са мо не га тив но, већ на пре ду је 
ка из ми ре њу са ствар но шћу. У су прот ном, она је об ма на.

Осно ва ност илу зи је је и у осо би ни љу ди да на пр вом ме сту 
тра же оно што је спо ља шње и тек по том зна че ње и са др жи ну уоче-
ног. Илу зи ја ла ко до се же спо ља шњу од ре ђе ност иде а ла, а до пи ра-
ње до уну тра шње од ре ђе но сти иде а ла, сем што је мно ги ма оте жа-
но не по се до ва њем сми сла и зна ња о ле пом и исти ни том, оте жа но 
је и са мом, че сто и ма ни пу ла тив ном, кон струк ци јом по ли тич ке 
илу зи је. Уз то иде и оба ве за ве ро ва ња, че сто у фор ми ин сти ту ци-
о нал не при ну де уко ли ко се ра ди о по ли тич ким илу зи о ни сти ма ко-
ји по се ду ју др жав ну моћ ко ја под ра зу ме ва да по сто ји по ду дар ност 

27) Исто.

28) Исто, стр. 233.
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ап стракт не спо ља шно сти по ли тич ких иде а ла са кон крет ним ре а-
ли те том и он да ка да чул на са зна ња то ме про ти ву ре че.

Свест о илу зор но сти су прот ста вља ња вла да ју ћим ства ра се 
и раз ви ја ин тен ци о нал но. Илу зи ја о мо ћи као све мо ћи на сто ји се 
учвр сти ти про по ве ди ма, си лом и пер цеп ци јом. Ка ко је још То мас 
Хобс у 3. гла ви Левијатана при ме тио, од пер цеп ци је не чи је мо ћи 
за ви си ствар но и ње на ве ли чи на у сми слу ње не упо треб не вред но-
сти.

Ка да не ко из по зи ци је објек та мо ћи до жи вља ва не чи ју моћ 
ве ћом не го што она у ства ри је сте, он се та да и по на ша пре ма но си-
о цу те мо ћи као да је ње го ва моћ то ли ка и та ква ка квом је он ви ди, 
а не сход но ње ним пра вим, а ње му не зна ним раз ме ра ма. Ма сов-
на, као и по је ди нач на уве ре ност у не чи ју огром ну моћ, у крај њем 
све моћ у по ли ти ци, ре дов но во ди до по да нич ког оп хо ђе ња пре ма 
су бјек ту та кве мо ћи.

Не ма ла не во ља с илу зи јом о по ли тич кој и веч ној све мо ћи 
је сте у то ме што је љу де ре ла тив но ла ко у не што убе ди ти, али их 
је, ка ко је за па зио и Ни ко ло Ма ки ја ве ли, ја ко те шко одр жа ти у убе-
ђе њу.

Та да илу зи ји упо моћ обич но при ска че си ла што узро ку је 
про ду же но тра ја ња вла да ња, ади не и илу зи је, јер она та да по чи ње 
да се гу ши у су бли ма ци ји на си љем. Што ви ше на си ља, то ма ње 
илу зи је и истин ске ве ре у њу. Илу зи ју као при вид та да све ви ше 
за ме њу је илу зи ја као об ма на, а ка ко се вр ши си лом, она во ди у 
са мо об ма ну, и то ка ко ма се ко ја ви ше не ве ру је, не го се из стра ха 
пре тва ра да ве ру је, та ко и са мог вла да ра и уоп ште вла да ју ћег по-
ља по ли ти ке, ко ји се за до во ља ва ју фор мал ним, а не су штин ским 
при хва та њем илу зи је ко ју су ства ра ли о се би и за се бе. То је час 
ка да се илу зи ја по сла та ма си вра ћа као бу ме ранг ње ним твор ци ма. 
Кон тра и лу зи ја ве ре у илу зи ју о обо жа ва њу вла сти, ко ју из ну жде 
ства ра ју по да ни ци као од го вор на си лом под у пр ту илу зи ју по ли-
тич ких моћ ни ка о њи хо вој ап со лут ној и не про ла зној мо ћи у ци љу 
све оп штег до бра, ни је ма ње по ли тич ка илу зи ја и гра ђе на је, ма да 
као ре ак ти ван по ли тич ки фе но мен на стао из стра ха, ипак по истом 
прин ци пу као и ини ци јал на ко ја је гра ђе на из жуд ње.

Раз ли ка у ква ли те ту истин ске ве ре у илу зи ју и пре тва ра ња 
за рад ства ра ња по жељ не пред ста ве о соп стве ној ду бо кој уве ре но-
сти у њу, нај пот пу ни је се очи ту је у спрем но сти на от пор и по бу-
ну. Они ка ји ско ро по бо жно ве ру ју у илу зи ју ни ка да не ће уста ти 
про тив кон струк то ра и глав ног ко ри сни ка те илу зи је, бар не та ко 
ду го све док год на ла зе склад из ме ђу илу зи је и свог и њи хо вог по-
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на ша ња. Они,пак, ко ји не ве ру ју, без об зи ра да ли ни кад ни су ни 
ве ро ва ли или су пак пре ста ли да ве ру ју, уста ју про тив илу зи је чим 
сме ју и мо гу.

Не ма илу зи је о све мо ћи во ђе, др жав ни ка и др жа ве пр во ре-
зул ти ра, а и по чет но се ма ни фе сту је њи хо вим не ре спек то ва њем. 
Не ре спек то ва ње вла сти је увек ње на смрт, не ре спек то ва ње по ли-
ти ча ра је увек ње гов крај

По ли ти чар ко га ни ко не ува жа ва и за ко јим ни ко не ће да 
кре не, мо же за уте ху да из гра ди соп стве ну по след њу илу зи ју као 
са мо об ма ну о кри ви ци свих дру гих versusње го вој ис прав но сти. 
Др жа ва и др жав ни ци ко је не ре спек ту ју по да ни ци, и у крај њем их 
се чак и не бо је, че сто гра де као сво ју по след њу илу зи ју те о риј ско-
по ли тич ку кон ста та ци ју о по тре би ме ња ња на ро да. “Тра жи се на-
род!” – мо гао би би ти сло ган свих оних ко ји ни су ус пе ли уса ди ти 
сво ју илу зи ју у свест ма са или оних ко ји су раз о ча ра ни због то га 
што се илу зи ја ни је ре зул тат ски одр жа ла као по да нич ка свест.

Та ко се свест о по тре би, чак ну жно сти при хва та ња не ке по-
ли тич ке илу зи је ко ја ис кљу чу је сва ку мо гућ ност су прот ста вља ња, 
пре тва ра вре ме ном у сво ју су прот ност, у свест о по тре би су прот-
ста вље но сти ис тро ше ној илу зи ји и ње ном ко нач ном од ба ци ва њу. 
Хро нос је де сво ју де цу и у фор ми илу зи је!

Ка ко је нај ја че сред ство су прот ста вља ња, не си ла и на си ље, 
ко ји ма се са мо од стра њу ју ви ше пи ја де стал ни ужи ва о ци, а ма ње 
кон струк то ри ис тро ше них илу зи ја, већ но ва, ста рој су прот ста вље-
на илу зи ја, кру же ње илу зи ја се на ста вља, а по ли ти ка по твр ђу је као 
не за о би ла зна и не за мен љи ва умет ност ства ра ња илу зи је и трај но 
из во ри ште илу зи о ни зма.

Ви ше од ме ре у ко јој је ика ква умет ност, она, као и сва ка 
умет ност, ме ња сво је сти ло ве и ак те ре (твор це и кон зу мен те), али 
бр же и че шће од свих пра вих умет но сти. Тра га ње за оп штом и ве-
чи том илу зи јом се на ста вља. Али, ни јед на, што увек зна чи и нај но-
ви ја по ли тич ка илу зи ја, не ма и не мо же има ти обим оп штег као то-
тал ног дру штве ног ва же ња. Увек по сто ји “ин ди ви ду ум ко ји оста је 
чвр сто при сво јој ко нач но сти на су прот бо гу”,29) а ка ко се нај ви ша 
власт иден ти фи ку је са бож јом, сва ка су прот ста вље ност тој илу зи-
ји се про гла ша ва за “вољ ну и на мер ну ко нач ност зла”,30) као зла 
не при хва та ња илу зи је. То зло, као и до бро, има свој ство ши ре ња 
ути ца јем из ин ди ви ду ал ног епи цен тра у фор ми кон цен трич них 
кру го ва.

29)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика», II књ., стр. 83.

30)  Исто.
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Ка мен кри тич ке не ве ри це ин ди ви ду у ма ко ји до вољ но сна-
жно и гла сно уда ри у бли ста ву по вр ши ну по ли тич ке илу зи је ства ра 
со ци јал не кру го ве сум њи ко ји, утвр ђу ју ћи пра во на сум њу, ра ђа ју 
сво је, све ши ре кру го ве, не при хва та ња илу зи је.

Иако не ве ри ца нај ши рег кру га ни је по мно го че му рав на не-
ве ри ци уда ра по илу зи ји цен тра, оне су исто вр сни грех не при хва-
та ња по ли тич ки до ми нант не илу зи је.

По ред прав не и евен ту ал не бра хи јал но на сил не санк ци је за-
рад од ба ци ва ња илу зи је, по ли ти ка са “естет ског аспек та” увек на-
сто ји да из рек не и суд да су та ква “за стра ње ња” као не што “рђа во, 
гре шно и зло, оне су бјек тив но сти ко је су у сво ме жи во ту огра ни-
че не на са ме се бе”,31) дру гим ре чи ма да не мо гу има ти оп ште дру-
штве но ва же ње ко ме стре ми сва ка по ли ти ка, чи ме на сто ји да их 
ми но ри зу је и учи ни од бој ним или бар ма ње при влач ним за мо гу ће 
след бе ни ке.

Сле де ћи про блем по ли ти ке као умет но сти илу зи је је сте пен 
не ке идеј но сти. Уко ли ко је илу зи ја ви ше без и деј на, уто ли ко је ви-
ше об ма на. Са мо идеј ност омо гу ћу је при вид као об лик ег зи сти ра-
ња илу зи је. Ов де се ви ди ко ли ко је ва жна ис пре пле те ност илу зи је и 
ствар но сти, као и ла жног и исти ни тог, о ко јој се го во ри ло на по чет-
ку овог тек ста. По што “иде ја без сво је ствар но сти и из ван ње ни је 
пра ва иде ја”,32) пре плет илу зи је са ствар но шћу је сте или та кав да 
омо гу ћу је да “мо ра да на пре ду је ка ствар но сти”,33) или је та кав да 
иде ја не за до би ја од ре ал не су бјек тив но сти до вољ но афир ма ци је и 
гу би свој ства иде је услед нео д го ва ра ња пој му иде ал ног би ћа. Али, 
ако иде ја у свом на пре до ва њу ка ствар но сти оде пре да ле ко, илу зи ја 
гу би тло свог ег зи сти ра ња. У оној ме ри у ко јој осно ва на по ли тич-
ка иде ја ко јом је про же та по ста не ре ал ност, илу зи ја пре ста је да 
по сто ји. То, раз у ме се, по не кад мо же би ти до бро за дру штво, али 
нај че шће ни је и за по ли ти ча ре ко ји ма су илу зи је по мно го че му ва-
жни је од пре тва ра ња обе ћа ња у ствар ност.

На и ме, не ста нак јед не илу зи је мо же да зна чи исто вре ме ни 
зах тев за но вом, и, ма да, јед ну илу зи ју мо же про но си ти ви ше по-
ли тич ких ге не ра ци ја, сва ку но ву илу зи ју обич но но се но ви љу ди. 
Оту да то ли ко не ис пу ња ва ња иде а ла у по ли тич кој исто ри ји ци ви-
ли за ци је, не као из ра за не спо соб но сти по ли тич ких де лат ни ка, већ 
њи хо вог стра ха од сво је ис тро ше но сти услед не и ма ња илу зи је у 
ко јој им је на ме ње на глав на уло га.

31)  Исто, стр. 201, 202.

32)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика»,I део, стр. 143.

33)  Исто.
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Нео п ход но је ипак раз ли ко ва ти си ту а ци ју ка да по ли ти чар 
ства ра и не гу је илу зи ју ко јом же ли да до спе до ре ал но сти, од си ту-
а ци је у ко јој илу зи ја по ста је за тво ре на са мо свр ха без мо гућ но сти 
да сво је до дир не тач ке с ре ал но шћу пре тво ри у мо сто ве ка њој.

Ти за тво ре ни или отво ре ни мо сто ви су че шће из раз карак
тера ства ра ла ца, ми сли ла ца и бар јак та ра илу зи је не го по вољ них 
или не по вољ них дру штве них окол но сти, на ко је све та ко ла ко и 
ра до сва љу је мо он да ка да крах не ке илу зи је ко јој смо се по да ли 
иза зо ве рђа ве дру штве не по сле ди це.

Ка ко за Хе ге ла лош ка рак тер ни је ка рак тер уоп ште, он да и 
кад је реч о по ли тич ком де лат ни ку “за је дан пра ви ка рак тер по-
треб но је да има у се би сме ло сти и сна ге да же ли не што ре ал но 
и да га се по ду хва та. Ин те ре со ва ње за та кве су бјек тив но сти ко је 
стал но оста ју са мо у са ми ма се би је сте јед но пра зно ин те ре со ва-
ње”.34)

Мно го пу та на ро ду обе ћа но бла го ста ње, сло бо да, мир, прав-
да и сва ка дру га сре ћа из о ста ја ли су не рет ко ви ше због не ма ња ка-
рак те ра оних ко ји су вла да ли у име мно го обе ћа ва ју ћих про је ка та, 
а ма ње због не до стат не спо ји во сти илу зи је (ко јом су ле ги ти ми са ли 
или прав да ли сво је вла да ње) са ре ал но шћу.

Кључ раз ре ше ња про ти ву реч но сти илу зи је и ствар но сти ни-
је ни у утвр ђи ва њу њи хо ве су прот но сти, ни ти у опре де ље но сти за 
јед ну од њих, не го у њи хо вом из ми ре њу.

То из ми ре ње је оте жа но ти ме што, као што от кри ва ње исти-
не је сте свр ха умет но сти, та ко и са кри ва ње исти не илу зи јом је сте 
циљ по ли ти ке. Но, иако исти на у на че лу зах те ва по ду да ра ње из ме-
ђу пој ма и ре а ли те та, исти ну умет но сти тре ба ве о ма раз ли ко ва ти 
од исти ни то сти уоп ште, а на ро чи то од мо гу ће исти ни то сти по ли-
ти ке.

О то ме шта је бит но и исти ни то у по ли ти ци, од лу чу је се са 
ин те ре сних по зи ци ја вр хов не вла сти си ту и ра них у ча роб ној зо ни 
мул ти тај но ви то сти у ко јој жи ве из ве сне “мрач не си ле” (“diedun-
klenMachte”). Про блем је он да и то што те тај но ви те “мрач не си-
ле” ко јих је пре пу на по ли ти ка, а у ко ји ма “тре ба да се скри ва не ка 
нео д го не тљи ва исти на је зи во га, што га чо век ни ти мо же ухва ти ти 
ни ти схва ти ти”,35) не спа да ју у цар ство умет но сти. По ли ти ка, пак, 
та ква ка ква је, за сад ни је у ста њу да функ ци о ни ше без за стра шу ју-
ће тај но ви то сти, без сво јих мрач них ар кан ских ин стру ме на та ко ји 
слу же не то ли ко рас про сти ра њу илу зи је ко ли ко кон тро ли ње не рас-

34)  Исто, стр. 210.

35)  Исто.
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про стр то сти. Из обла сти по ли ти ке “мрач не си ле прог на ти”36) зна-
чи ло би учи ни ти је ви ше пра вом умет но шћу, а ма ње “умет но шћу 
илу зи је”. Ме ђу тим, по ли ти ка је то ли ко за ви сна од сво јих “мрач них 
си ла” да, не са мо да без њих не мо же, не го чак по не кад оне из сен-
ке за го спо да ре це лом по ли тич ком за јед ни цом, што зна чи и они ма 
ко ји фор мал но има ју нај ве ћу моћ. По што у свом илу зор ном по ре-
ђе њу с Бо гом, са пра вом прет по ста вља ју да је Бог све зна ју ћи (der
Wissende), и вла да ри на сто је да др жа ву и ње не јав не и тај не слу жбе 
мак си мал но упо тре бе за сти ца ње ин фор ма ци ја о све му. Но, упра-
во због то га што вла да ри ипак нај ви ше ску пља ју ин фор ма ци је о 
оно ме што угро жа ва њи хо ву власт и уоп ште уз ви ше ну дру штве ну 
по зи ци ју, они баш ти ме бит но не ги ра ју сав свој на пор да до ка жу 
да им је власт веч на, “бо жан ска”, јер она би, да је та ква, он да би ла 
и не у гро зи ва.

Ка да је већ реч о илу зи ји обо го тво ре ња, у умет но сти, ли ков-
ној на при мер, бо го ви се не при ка зу ју у људ ском об ли ку као про-
стој фор ми, јер се људ ско на ла зи у уну тра шњој са др жи ни и зна че-
њу, а у по ли ти ци се обо го тво ре ње по ли тич ких моћ ни ка по сти же 
илу зи јом где упра во “сна гом уобра зи ље би ва ова са др жи на са мо 
из ва на за о гр ну та”.37) Да ва ње обе леж ја бо жан ског по ли ти ча ри ма 
ни је при сут но са мо у ста рим, већ у свим вре ме ни ма. Ка да је реч, 
ре ци мо, о бе смрт но сти вла да ра, у СФРЈ су мно ги ве ро ва ли да ве-
ли ки илу зи о ни ста и дик та тор Ти то не мо же, та ко ре ћи ју че, умре ти.

Док је код умет но сти од раз бо жан ског тек сим бо ли ка, у по-
ли ти ци је обо го тво ре ње отво ре на по хле па за бес ко нач ном вла шћу.

Обо го тво ре ње је ви дљи во и у не ја сним, дво сми сле ним обе-
ћа њи ма ко ја по пут бо жан ских про ро чан ства тре ба да по др же илу-
зи ју о не по гре ши во сти по ли ти ча ра и не спо соб но сти не по ли тич ког 
све та да про ту ма чи њи хо ве ми сли. Дво сми сле ност по ли тич ких по-
ру ка као ими та ци ја про ро чан ства омо гу ћу је да они ко ји су их из ре-
кли, за по гре шне ин тер пре та ци је ни ка да ни су кри ви. Њи ма, као и 
бо го ви ма увек оста је дру га вер зи ја “про ро чан ства” као ис прав на. 
И илу зи ја о соп стве ној, се би да тој као ап со лут ној сло бо ди ка да је 
она ус кра ће на дру ги ма у ис тој по ли тич кој за јед ни ци, је сте те сно 
по ве за на са илу зи јом о по себ ној над људ ској или чак бо жан ској ми-
си ји по ли ти ча ра.

Ап со лут на сло бо да за јед но га или не ке, по мо ћу др жа ве се 
пред ста вља као до стиг ну ће ума ко је тре ба сви да сле де ма да им се 
то не омо гу ћу је.

36)  Исто.

37)  Исто.
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Пре ма Хе ге лу, “у др жа ви ко ја је за и ста ум но уре ђе на сви за-
ко ни и све уста но ве ни су ни шта дру го до јед на ре а ли за ци ја сло бо-
де пре ма ње ним су штин ским од ред ба ма”,38) али су од ред бе че сто 
та кве да се њи ма ус по ста вља илу зи ја сло бо де као из раз са мо во ље 
и као об ма на, па се “са мо во ља та ко исто че сто на зи ва сло бо дом”,39) 
а об ма на је већ и сто га што је “са мо во ља са мо без ум на сло бо да, то 
јест ода би ра ње и са мо о пре де љи ва ње не на осно ву ума во ље, већ на 
осно ву слу чај них на го на и њи хо ве за ви сно сти од оно га сто је чул но 
и спо ља шње”.40)

Као што кад “те ло не из вр шу је пот пу но свој иде а ли тет и сво-
ју оду хо вље ност, као, на при мер, у бо ле сти, та да не вла да по јам као 
је ди на си ла”,41) та ко и др жа ва уко ли ко не из вр ша ва свој иде а ли тет 
услед уну тра шњих или спо ља шњих про бле ма по ста је по јам с ко-
јим дру ге си ле де ле власт. Ту се ис ка зу је моћ илу зи је ко ја сво јом 
сна гом не до зво ља ва да се са о бра зност из ме ђу пој ма и ре а ли те та 
уки не пот пу но, “већ са мо ре ла тив но”. Из ве сна по ду дар ност из ме ђу 
пој ма и ре а ли те та је бит но обе леж је по ли тич ке илу зи је. Ако то га 
не ма, по ли тич ка за јед ни ца се рас па да. Све жи ји при мер за то је рас-
пад бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља и на ро чи то СФРЈ. Иш чи ле ла 
са о бра зност из ме ђу пој ма ви ше на ци о нал не хар мо нич не со ци ја ли-
стич ке за јед ни це и ре а ли те та ет нич ког тр ве ња узро ко ва ла је њен 
крах. Јед но став но, не ста ла је пра ва ор га ни зо ва ност и њен “пр ви 
иде а ли тет”, те се и жи вот по ли тич ке фор ме за јед ни штва “пре о бра-
зио у смрт, ко ја чи ни да се рас пад не на са мо стал не де ло ве оно што 
ду хов ност по ве зу је и одр жа ва у не раз двој ном је дин ству”.42)

Ка да је у јед ној др жа ви је дан бог на ме њен са мо јед ном на ро-
ду, он увек на ре ђу је да се сви оста ли сма тра ју за ла жне идо ле и на 
не бу и на зе мљи и то не са мо у свом, не го у свим на ро ди ма, јер је 
“овај не ми ло срд ни на ци о нал ни бог та ко љу бо мо ран и та ко у сво-
јој љу бо мо ри на ре ђу је”,43) да у сво јој на ци о нал ној уско сти ства ра 
илу зи ју је дин стве но сти.

Илу зи ја о осу је ће но сти ре а ли за ци је ин те ре са по ли тич ке за-
јед ни це као узрок пра вих су ко ба про из во ди осе ћа ње увре де и за-
до вољ шти не, као ап стракт ног осло бо ђе ња (ко је је сва ка ко осно ва 

38)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика»,I део, стр. 100.

39)  Исто.

40)  Исто.

41)  Исто, стр. 121.

42) Исто.

43)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика»,II део, стр. 143.
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ду ха) од ствар них про бле ма ко ји су ство ре ни ап стракт ном угро же-
но шћу.

Илу зи јом се под сти че во ља за уби ја ње дру гих, “кри вих”, и 
от кла ња стид због чи ње ња гро зо та у име по ли ти ке та ко што се те 
гро зо те про гла ша ва ју за хе рој ска де ла. Али исто та ко, илу зи јом се 
мо же спре ча ва ти стид, јер је он, “уоп ште узев, по че так гне ва због 
не че га, што не би тре ба ло би ти”,44) па ти ме мо жда и про тив по сле-
ди ца илу зи је, или чак са ме по ли тич ке вла сти.

Ка ко су си ле и рат нео дво ји ви део по ли ти ке, она, же ле ћи да 
из бег не њи хо ву естет ску осу ду као ру жних ре чи чи ја ру жно ћа из-
ра ња из по сле дич но сти де ла, на ла зи њи хо во оправ да ње у илу зи ји 
њи хо ве из у зет не ко ри сно сти. У те свр хе по ли ти ка оби ла то ко ри сти 
на у ку. Од нос на у ке и по ли ти ке у ко рист дру ге до во ди до на уч них 
оправ да ња ра та и на си ља као до град њи по ли тич ке илу зи је. Уоста-
лом, као ни мно ги дру ги ве ли ки умо ви, ни сам Хе гел ни је ус пео да 
из бег не суд о ко ри сно сти осва јач ког ра та, на при мер, ка да га ви ди 
као од лу чу ју ћи фак тор хо мо ге ни за ци је на ро да, од но сно по ли тич ке 
за јед ни це, на во де ћи за при мер Гр ке ко ји су се тек “у тро јан ском 
ра ту бо ри ли и по бе ди ли као је дан на род”.45)

Ни је ма ла илу зи ја пред ста ви ти осва јач ки рат на ци о нал но ко-
ри сним, а још ве ћа је пред ста ви ти га мо рал ним, што су, до ду ше, 
чи ни ли и да нас чи не и мно ги дру ги.

Ре ал ним за ва ђа њем до илу зи је о хар мо ни ји и не за ва ђе но сти, 
ствар ним на си љем до илу зор ног ми ра, ре ал ном до ми на ци јом до 
илу зи је ну жно сти не рав но прав но сти као нај бо ље рав но прав но сти, 
иг но ри са њем умно жа ва ња људ ства и дру гих, све ве ћих смет њи 
оства ри ва њу иде а ла не са мо не по сред не, већ сва ке де мо кра ти је, 
по ли ти ка по твр ђу је да област ем пи рич ког све та ни је свет пра ве 
ствар но сти већ плод на ших на ви ка да ства ри и пред ста ве на зи ва мо 
по гре шним име ни ма.

Илу зи ја по ли ти ке је увек илу зи ја не са мо о дру ги ма већ пре 
све га о се би, па, при ме ра ра ди, пре ма јед ном ис тра жи ва њу ОУН, 
да нас на све ту не ма ни јед ног ре жи ма ко ји се не де кла ри ше и не 
сма тра де мо крат ским, и ко ји раз у ме се, оче ку је од по да ни ка уве ре-
ност у то.

Илу зи ја о мо гућ но сти ус по ста вља ња и де ле ња оп ште прав де 
из јед ног цен тра по ли тич ке мо ћи ис ка зу је се у по себ но сти ко лек-
тив не кри ви це. Но, то је ујед но и при мер ка ко се илу зи ја не ких на-
ро да о соп стве ној по себ но сти и иза бра но сти по сред ством илу зи-

44)  Исто.

45)  Исто, стр. 170.



ДраганСимауновић Хегеловдоприносполитичкојтеорији...

141

је дру гих о њи хо вој по себ ној кри ви ци, пре тва ра у њи хо ву ре ал ну 
ода бра ност за кри ви цу.

У том сми слу и сва ко по ли тич ко су ђе ње вој нич ки по ра же ни-
ма ни је ни шта дру го до “пра е ги пат ско” су ђе ње мр тви ма. Да ли је 
раз ли ка тек у естет ској ин вер зи ји ка да је на де лу су ђе ње по ра же ни-
ма као по ли тич ки мр тви ма, и мр тви ма као не пот пу но по ли тич ки 
по ра же ни ма, или је у пи та њу моћ илу зи је да је не по ра же ност ја ча 
од смр ти?

Илу зи ја о бо жан ском ста ту су по ли тич ких моћ ни ка се ви ди 
и у ри ту а лу ода ва ња по ча сти мр тви ма, не то ли ко по гре бом ко ли-
ко одр жа ва њем ле ша фи зи о ло шким и ме мо риј ским бал са мо ва њем.

Су ђе ње умр лим моћ ни ци ма и да нас, че сто у фор ми ме диј-
ског или иде о ло шко-по ли тич ког лин ча, ко је да ти ра од ста ро е ги-
пат ских вре ме на ка да је сва ко по сле смр ти вла да ра мо гао јав но да 
из не се сво је жал бе на ње гов ра чун, је сте уда рац у пра зно, из раз 
не мо ћи ре ал но сти пред илу зи јом. Мр тви моћ ни ци су не до дир љи ви 
не уто ли ко што су мр тви, не го уко ли ко су не по ра же ни на пу сти ли 
овај свет. Су ђе ње та квим мр тва ци ма је сте уне ко ли ко и при бли жа-
ва ње ре ал но сти илу зи ји, али и ви дан знак тра ја ња илу зи је о на-
стан ку не чи јег ван зе маљ ског би ти са ња, да кле, о по сто ја њу нат-
при род ног свој ства.

Су ђе ње не ком ко нам ни шта ви ше у ре ал но сти не мо же, зна-
чи да се по на ша мо као да нам ствар но мо же, да у ства ри при зна је-
мо да је жив и по сле смр ти по пут бо жан ства, и то ни је из раз на ше, 
већ ње го ве над мо ћи ко ја је пер фект но из гра ђе на у на шој све сти 
та ко да као илу зи ја тра је, не док је он, не го док смо ми жи ви. 

Илу зи ја је део ве ре у чу да, ју че ве ра у бе смрт ност ста љин-
ских по ли ти ча ра и њи хо ве по ли ти ке, да нас ве ра у бр зу и ефи ка сну, 
“за ноћ” оствар љи ву при вред ну тран зи ци ју и де мо кра ти за ци ју за-
о ста лих и си ро ма шних дру шта ва Ис то ка, као ве ра у ко ју са свим 
ра зло жно не ве ру ју са свим ни твор ци те илу зи је, али ко ја се ја вља 
као нео п ход ност при хва та ња гло бал но нај до ми нант ни је и нај про-
би тач ни је илу зи је. Нај до ми нант ни ја је увек она ко ја има нај ја чу 
по ли тич ку по др шку, а то не мо ра би ти увек по др шка др жа ве, али 
увек мо ра би ти ор га ни зо ва на по ли тич ка по др шка.

Одр жи вост илу зи је за ви си од сна ге ње не при влач но сти. Оту-
да при влач ност по ли тич ких иде ја и по ли тич ких по сту па ка пред-
ста вља је дан од нај ва жни јих кон струк тив них еле ме на та илу зи је 
бу ду ћи да сви же ле, не са мо по дру ге, већ и по се бе сло бод ни је, 
на пред ни је, бо га ти је, си гур ни је, у све му бо ље дру штво, и не мо гу 
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одо ле ти да не по др же или бар да не спре ча ва ју оне ко ји нај у бе дљи-
ви је ну де пут до све га то га.

Ле по та при ви да по ма же да се лак ше жи ви. Илу зи ја ко ја ни је 
об ма на је мо гу ће ду бо ко уте ме ље на и на вр ли ни хте ња до бро га и 
ле пог за све, при че му не тре ба за бо ра ви ти Хе ге ло ву на по ме ну да 
вр ли на још ни је мо рал ност. Док не во ље жи во та мо ра ју би ти од-
стра ње не у иде ал ној умет но сти, по ли ти ка, ства ра ју ћи при вид сво је 
иде ал но сти, ства ра и при вид или об ма ну њи хо ве са да шње или ско-
ре бу ду ће од стра ње но сти из дру штва иако зна да то ни је исти ни то, 
али, то и је сте је дан од бит них усло ва ње ног тра ја ња.

Очи глед но, по ли тич ка илу зи ја ис по ља ва сво ју вла да ви ну 
над објек тив но шћу у ко јој се свр ха по ли ти ке ре а ли зу је.

По то ме што исти ни тост по ли ти ке на про сто не сме да пред-
ста вља не ку про сту тач ност да не би она на ру ши ла са вр ше ност 
илу зи је, по ли ти ка се при бли жа ва истин ској умет но сти. Осим то га, 
бу ду ћи да се “ду хов но ис по ља ва, и чи сти, и ти ме што са мо од ре-
ђу је сво ју спо ља шњу фор му”,46) по ли ти ка, као део ду хов не укуп-
но сти од ре ђу ју ћи сво ју спо ља шњу фор му као илу зи ју, се не вољ но 
као и вољ но ис по ља ва као умет ност илу зи је.

Уоп ште, по по стан ку, на ро чи то по на чи ну кон сти ту и са ња 
се бе као са мо и лу зи је, по ли ти ка је сте умет ност, али по сво јој свр-
хо ви то сти она то ни је. По ли ти ка је за то увек не где на сре до кра ћи 
при ро де и умет но сти. Као трај ни је, ду хов ни је и иде ал ни је, по ли-
тич ке иде је су бли же умет но сти, док по ли тич ко де ла ње као при-
род ни је бр зо про ла зи и би ва бр зо за бо ра вље но у де та љу, ма да не 
и у оп што сти.

Док код пра ве умет но сти њен сјај ни кад не пред ста вља не ка-
кав прост при вид и оп се ну, и док њен дух ис кљу чу је об ма ну, по ли-
ти ка се ни кад до кра ја не мо же при хва ти ти као истин ска умет ност, 
већ са мо као умет ност илу зи је, јер, за раз ли ку од пра ве умет но сти, 
она је пре пу на ла жног бље ска и при ви да и об ма не.

Она је срод на умет но сти у ме ри у ко јој чи ни ре ла тив ну и 
ар ти фи ци јел ну сре ди ну из ме ђу при ро де и ду ха, чул но сти и ми-
сли, спо ља шњег и уну тра шњег пред ста вља ња. Мо же се ре ћи да 
по ли ти ка до се же нај ви ши ни во умет но сти илу зи је ка да пот пу но 
по фор ми, а ни ма ло по са др жи ни пред ста вља нај ви ши и ап со лут ни 
на чин да се ду ху учи не све сним ње го ви пра ви ин те ре си. У сва ком 
слу ча ју, пре че сто не по сто ја ње је дин ства зна че ња (са др жи не) и об-
ли ка у по ли ти ци, је сте ње на трај на ка рак те ри сти ка.

46)  Исто.
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И по ли тич ком де лат ни ку, на ро чи то кре а то ру илу зи је је, као 
и, умет ни ку, нео п ход на сло бод на из гра ђе ност ду ха, ко ја не мо же 
да бу де огра ни че на на ода би ра ње фор ми, већ мо ра и да са др жи ну 
узи ма озбиљ но као “исти ну ње го ве соп стве не све сти”,47) јер, по де-
фи ни ци ји, обо ји ца не де ла ју за се бе већ за дру ге, тач ни је за све или 
до во љан број дру гих, што услов но до зво ља ва тврд њу да де ла ју за 
оп ште до бро.

Но, за раз ли ку од умет ни ка ко ме “фи ло зо фи ја ни је нео п ход-
но по треб на”,48) кре а то ру по ли ти ке би фи ло зо фи ја увек мо ра ла би-
ти нео п хо дан осло нац ка да  хо ће да не што иде ал но за ми сли и да то 
за ми шље но спро ве де у ствар но. Ме ђу тим, опи је ност ра зно вр сним 
мо ћи ма као на го ве шта ји ма или, доц ни је, ефек ти ма по ли тич ке илу-
зи је нај че шће на во ди по ли ти ча ра на од у ста ја ње од фи ло зо фи је, ма-
да очи то из са свим дру гог раз ло га од умет ни ко вог.

Очи то је да на ма као дру штву још увек тре ба про све ће ност 
ко ју ну ди и фи ло зо фи ја, по себ но есте ти ка,  а на рав но и по ли тич ка 
на у ка.

Уто ли ко је овај текст по ку шај да се и у нас да  бар скро-
ман до при нос ис тра жи вач ком ва лу ко ји твр ди да је све со ци јал но, 
да кле и по ли тич ко, мо гу ће естет ски раз мо тр љи во, као и обр ну то, 
да је ре ци мо до зво ље но тра жи ти и на ла зи ти до при нос по ли тич кој 
ми сли у не кад стро го изо ло ва ном по љу есте ти ке у ко ју су те шко 
за ла зи ле и ру ке дру гих гра на са ме фи ло зо фи је

Мо жда ће се ти ме мо ћи сма њи ти још не и шче зле на пе то сти 
из ме ђу есте ти ке и по ли ти ке ко је је у вре ме ну пред мо дер не отво ре-
но на пао Ба ум гар тен, иг но ри сао Ваг нер, а по том дис крет но по ку-
шао да пре ва зи ђе Хе гел.

Ако је по ли ти ка ми ле ни ју ми ма не пра вед но ис ти ски ва ла 
есте ти ку или је за ме њи ва ла илу зи јом. мо же ли се оче ки ва ти да у 
бу дућ но сти по ли ти ка бу де за ме ње на есте ти ком49). Мо жда је то онај 
не до че кљи ви крај исто ри је, на рав но са мо уко ли ко исто ри ју схва-
ти мо и оро чи мо као пре вас ход но по ли тич ку по ја ву.

47)  Исто, стр. 301.

48)  Г. В. Ф. Хе гел, «Естетика»,I књ.,  стр. 281.

49)  Ber mbach Udo, “Ästhetik statt Po li tik ?”, in. Wol gang Mer kel und An dre as Busch (Hrsg.), 
DemokratieinOstundWest,Frank furt am Main, 1999, str. 55
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РЕЗИМЕ

У овом члан ку се раз ма тра Хе ге лов до при нос по ли тич кој те-
о ри ји у окви ри ма ње го вог обим ног и ве о ма зна чај ног де ла “Есте-
ти ка”. Иако Хе гел ни је у том де лу де цид но де фи ни сао по ли ти ку 
као илу зи ју умет но сти, ипак се мо же на осно ву ње го вих раз ми-
шља ња о умет но сти и по ли ти ци у том де лу као и дру гим књи га ма 
овог фи ло зоф ског го ро ста са, те на осно ву ана ли зе де ла дру гих фи-
ло зо фа ко ја су на ста ла у том пе ри о ду, па чак и пре ње га, да је мо гу-
ће го во ри ти о по ли ти ци као умет но сти илу зи је и да Хе гел не са мо 
да има тај при ступ по ли ти ци као фе но ме ну, не го и да на сли чан, 
те о риј ски дис кре тан на чин раз ма тра и дру ге по ли тич ке фе но ме не. 
Иако по ли ти ка као умет ност  илу зи је не пред ста вља део есте ти ке 
она за лу ђу је на уч ни ин те рес. Чла нак је на пра вљен као до при нос 
пре ва зи ла же њу на пе то сти из ме ђу есте ти ке и по ли ти ке ко ја тра је 
ве ко ви ма а ко ја се по че ла пре ва зи ла зи ти по ло ви ном 18. ве ка.
Кључ не ре чи: есте ти ка, по ли ти ка, умет ност, по ли тич ко, илу зи ја, при вид, 

об ма на
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ZUSAMMENFASSUNG

In di e sem Ar ti kel man be trac htet He gels Be i trag po li tischer The-
o rie in se i nem se hr wic hti gen und um fan gre ic hen Werk “Aest he tik”. 
He gel hat die Po li tik nir gend wo in “Aest he tik” als Kunst der Il lu sion 
de fi ni ert. Doch, auf den Spu ren se i ner Über le gun gen zu Kunst und Po-
li tik wie auch aufgrund der po li tischen Phi lo sop hie, die vor se i ner Ze it 
ent stan den ist, kann man den noch über Po li tik als Kunst der Il lu sion 
sprec hen. Sie stellt ke i nen Be re ich der Aest he tik dar, ver di ent aber wis-
sen scha ftlic hes In te res se und sie ist auch zu wis sen scha ftlic her Be ar be-
i tung ge e ig net.
Schlag wör ter:    Aest he tik, Po li tik, Kunst, po li tische, Il lu sion, Schein, Täusc-

hung 

DraganSimeunovic
HEGEL’SCONTRIBUTIONTOPOLITICALTHEORY

WITHHISWORKAESTHETICS
SUMMARY

In this article author analyzed Hegel’s contributions to political 
theory within a framework of his significant and extensive work Aes-
thetics. 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, theoreti-
cally 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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ДЕФИНИСАЊЕНАСИЉА

“По не кад се чо вјек пи та да ни је дух ве ћи не 
бал кан ских на ро да за у ви јек отро ван и да, мо
жда, ни кад ви ше не ће ни мо ћи ни шта дру го до 
је ди но: да тр пи на си ље и да га чи ни”

                                         Иво Ан дрић,“Знаковипоредпута”

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

По че так XXI ве ка је у значајноj ме ри обе ле жи ло по ли тич-
ко на си ље на гло бал ном ни воу. Упор но ин си сти ра ње на у ке да се 
су прот ста ви том опа сном на сил ном де ло ва њу моћ них и ве ли ких 
др жа ва пред ста вља зна ча јан ис ко рак не ких на уч них ин сти ту ци ја и 
по је ди на ца као и оних на ро да ко ји сво је по сто ја ње и оп ста нак ви де 
у ци ви ли за ци ји ко ја по чи ва на нај ху ма ни јим де мо крат ским на че-
ли ма. То зна чи да жи вот на пер спек ти ва по чи ва на јед на ко сти ко ја 
под ра зу ме ва рав но пра ван - прин ци пи је лан од нос из ме ђу ма лих и 
ве ли ких (да се по сте пе но и спон та но то пи јаз из ме ђу раз ви је них 
и не раз ви је них), на су ве ре но сти др жа ва,  на рав но уз по шти ва ње 
основ них људ ских пра ва и сло бо да ко ји су уте ме ље ни на де мо-
крат ским на че ли ма. 

По себ но је бит но да се са вре ме не по ли тич ке те о ри је дис тан-
ци ра ју од ткз. по ли ти ке ко ја ком про ми ту је на уч ну осно ву по ли ти ке 
и ута па је у си ви ло на си ља, не то ле ран ци је и за стра ши ва ња ве ћи не 
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чо ве чан ства од стра не ма њи не ко ја кон тро ли ше ве ћи ну ка пи та ла 
на пла не ти. Из ли те ра ту ре нај по зна ти јих до ма ћих и стра них ауто-
ра, мо гу се спо зна ти но ве ди мен зи је свих об ли ка и но си ла ца по ли-
тич ког на си ља, као и ње ног за мај ца, тј. гло ба ли за ци је – аме ри ка ни-
за ци је све та. У по след њој де це ни ји XX ве ка ја вио се низ ра до ва из 
обла сти ра зних вр ста по ли тич ког на си ља и гло ба ли за ци је, а мно ги 
од њих су по ли тич ки мо ти ви са ни и ти ме су још ви ше за ма гљи ва-
ли про блем на си ља и зна чај но успо ра ва ли на уч ни при ступ про бле-
му на си ља у по ли ти ци, ка ко би се ис тра жи ле ду бин ске ди мен зи је 
овог по свет ску ци ви ли за ци ју опа сног фе но ме на и ус по ри ло ње го-
во др ско на сту па ње. Бу ду ћи да је др жа ва као нај од го вор ни ји део 
дру штва и да ље не рас ки ди во ве за на за по се до ва ње мо но по ла фи-
зич ке си ле, јед но од цен трал них пи та ња ње ног функ ци о ни са ња у 
ре ла тив но де мо крат ском сми слу гла си: ‘’ка ко по ми ри ти при род ну 
те жњу по је ди на ца и дру штве них гру па за до ми на ци јом у за јед ни-
ци и ци ви ли за циј ско пра во свих су бје ка та на рав но прав ност.’’ У 
од го во ру на то пи та ње мо же се на слу ти ти и при жељ ки ва ти основ-
на ци ви ли за циј ска те ко ви на – сло бо да. По ли ти ка као област дру-
штве них зби ва ња, дру штве них од но са и об ли ка у ко јој се ре ша ва ју 
пи та ња упра вља ња дру штве ним по сло ви ма има пре суд ну уло гу у 
из град њи ин сти ту ци ја др жа ве као ‘’је дин ке’’ ко ја је ор га ни зо ва на 
од стра не по сто ја ног ста нов ни штва на огра ни че ној теритoрији, 
ко ју то ста нов ни штво пре ко ор га ни зо ва ног по ли тич ког си сте ма 
су ве ре но кон тро ли ше.

Др жа ва ко ја по се ду је мо но пол над при ме ном си ле не мо-
же ве ко ви ма да се осла ња на си лу, а по себ но не до ла ском де мо-
крат ских дру шта ва на по ли тич ку сце ну ши ром све та., јер, ‘’нај ја-
чи ми ка да ни је то ли ко јак да би за у век мо гао по ста ти го спо дар не 
пре тво ри ли ли сво ју сна гу у пра во, а по слу жност у ду шност’’.1) 
Власт сва ке са вре ме не др жа ве па и Ср би је, сво јим по на ша њем мо-
ра уве ри ти соп стве не гра ђа не да је она у слу жби њих, па је и због 
то га др жа ва оба ве зна да гра ђа не шти ти од свих ви до ва на си ља. У 
су шти ни власт је ‘’уто ли ко ле ги тим на уко ли ко је ма са пот чи ње них 
при хва та са из ри чи том и пре ћут ном са гла сно шћу, уко ли ко је до жи-
вља ва као пра во вре ме ну и не при стра сну.’’2)

Са да шњу фа зу за о штре них ме ђу на род них и ме ђу на ци о нал-
них од но са у ви ше пар тиј ским си сте ми ма ка рак те ри ше по тре ба ве-
ћег сте пе на од брм бе но-за шти ти ног ор га ни зо ва ња дру штва и де ло-
ва ња у су прот ста вља њу свим об ли ци ма на си ља. Др жав на власт и 

1) Жан Жак Ру со, Дру штве ни уго вор, Школ ска књи га, За греб, 1978. го ди не, стр. 101.

2) Љ. Та дић, На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
127.
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у том ве о ма зна чај ном сег мен ту сво је де лат но сти има ве о ма бит ну 
и од лу чу ју ћу уло гу, јер од ње них по ли тич ких од лу ка и опре де ле-
ња за ви си да ли ће се пред у зе ти ефи ка сне ме ре у су прот ста вља-
њу свим ви до ви ма на си ља. У ши ре њу илу зи ја о са мој се би, власт 
се обич но слу жи ма сов ном ин док три на ци јом ко ју спро во ди пу тем 
школ ства или си сте ма обра зо ва ња и ма ни пу ли са њем сред стви ма 
јав ног ко му ни ци ра ња. Да кле, на си ље ни је про ста упо тре ба си ле, 
већ њен рад као об лик људ ске де лат но сти у ко јој се ди рект но или 
ин ди рект но ко ри сти си ла. 

ДЕФИНИСАЊЕНАСИЉА

Дав но пре от кри ћа фи ло зо фи је чо век је мо гао да би ра јед-
ну од две мо гућ но сти. Јед на је да не што ство ри, а дру га, да не што 
уни шти, ра зо ри, сру ши... Чо век ни је по стао чо век са мо за хва љу ју-
ћи рад ним, ствра лач ким спо соб но сти ма не го и спо соб но сти ма да 
уни шта ва, ра за ра, уби ја, са вла да ва зве ри и дру гог чо ве ка. Ова рас-
пе тост из ме ђу ства ра ла штва и уни ште ња би ла је и још увек је сте 
(у ма ње бру тал ном или ви ше при кри ве ном об ли ку) чо ве ков про-
клет ство, или: про клет ство чо ве ко ве сло бо де. Да кле, у из вор ном 
сми слу по сто ји не са мо чо век ства ра ња и ум но сти не го и чо век 
де струк ци је или на си ља. Прак тич но чо ве ко во осва ја ње ствар но сти 
од са мог по чет ка би ло је сво је вр сно (''кре а тив но'') на си ље ко је или 
уки да или ко ри сти (дру го) на си ље. Чо век је, ре кло би се, ро ђен с 
на си љем и у на си љу ко је се ни ка да не за у ста вља, не ми ру је, бар не 
пот пу но. Не ма кра ја на си љу као што не ма кра ја ни сло бо ди. Да кле, 
не ма крај њег (es ha tos) у на си љу и не ма ес ха то ло ги је на си ља, што 
зна чи да од на си ља не ма из ба вље ња.3) Да нас је на си ље, у ци ви-
ли зо ва ном све ту, са мо мо ди фи ко ва но, пре о бли ко ва но или су бли-
ми са но, али оно ни је уки ну то. За то за чо ве ка, од у век већ, по сто ји 
је дан не из бри сив про блем на си ља, од ко је га он не ће ла ко мо ћи да 
по бег не. На си ље је про блем ко ји по ступ но ра за ра чо ве ка. На си ље 
и ни је про блем за чо ве ка не го је про блем про тив чо ве ка. Чо век ко ји 
чи ни на си ље још увек не зна шта је на си ље, а да би са знао шта је 
на си ље, по треб но је да оно бу де ње му учи ње но. 

Је ди ни об лик на си ља-ппро тив-на си ља ко ји мо же да, без кр-
ви, за у ста ви спи ра лу на си ља је сте прав на ин тер вен ци ја. При том, 
са мо прав но на че ло не ће ни ка да мо ћи да ис цр пи по јам прав де, али 
оно је у ста њу да раз о ру жа по јам не прав де и да пре ки не ла нац од-
ма зде. 4)

3) Ми ло рад Бе лан чић, На си ље, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2004, стр. 9

4) Ари сто тел је твр дио да је ‘’чо век по при ро ди др жа во твор но би ће.’’ Ка да се, ме ђу тим, 
по ста ви из ван или из над ‘’дру штве не за јед ни це’’, он по ста је ‘’или звер или бог’’ и за-
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На си ље је упо тре ба си ле да би се из ну ди ло од ре ђе но по на-
ша ње љу ди про тив но њи хо вој во љи. Под на си љем се под ра зу ме-
ва не за ко ни та упо тре ба си ле. С гле ди шта по тла че них, це ло куп на 
др жав на де лат ност но си ка рак тер на си ља, а с гле ди шта вла да ју ће 
кла се – на си ље се тре ти ра као не из бе жна при ну да. Оно је очи то 
ста ро ко ли ко и људ ско дру штво, а по ли тич ко на си ље по сто ји од ка-
да по сто ји по ли ти ка. Да би се схва ти ла су шти на на си ља нео п ход но 
је ука за ти на мно ге по ку ша је де фи ни са ња овог опа сног фе но ме на. 
У САД “US Na ti o nal Com mis si o nof the Ca u ses and Pre ven tion of Vi o-
len ce”, је “на си ље од нос кроз ко ји се по вре ђу је те ло или жи вот осо-
ба или оште ћу ју ства ри”, а у “ве ли кој со вјет ској ен ци кло пе ди ји” 
пи ше да се на си ље од ре ђу је као “на пад на лич ност ко ји се са сто ји 
у на но ше њу удар ца, по вре да и дру гих учи на ка ко ји про из и ла зе из 
при ме не фи зич ке си ле”5)

Тек по ја вом по себ них сту ди ја о на си љу, као што је Де ни со-
вље ва “Со ци о ло ги ја на си ља” учи њен је би тан по мак у де фи ни са-
њу овог пој ма. На си љем се мо гу слу жи ти и сла би ји и ја чи, али ко 
ће до би ти бит ку и ти ме евен ту ал но из вр ши ти на си ље за ви си од 
ни за прет по став ки ко је (не)за до во ље не узро ку ју да нпр. у сти ца-
ју окол но сти не ке кон крет не си ту а ци је на си љу под лег ну, тре нут но 
или трај но. Тед Гар, до след но тра ди ци ји фру стра ци о но-агре сив не 
шко ле и са му ре во лу ци ју од ре ђу је јед ним од об ли ка по ли тич ког 
на си ља ко ји се мо же об ја сни ти по на ша њем по је ди на ца, он сма тра 
да је кључ ни еле мент сва ког ак та на си ља са мо по твр ђи ва ње. За то 
ка да де фи ни ше на си ље као “све сну упо тре бу фи зич ке си ле ра ди 
озле ђи ва ња или фи зич ког уни шта ва ња”6) он не на ла зи за бит но чак 
ни то да се утвр ди ко то ра ди и у ком кон тек сту. Је ди но је ва жно да 
је при сут но са мо по твр ђи ва ње на би ло ко ји на чин: “да се за до во љи 
гнев, по стиг не осве та, по твр ди по нос, ство ри страх код дру гих”.

На си ље се де фи ни ше и као “екс трем ни об лик агре си је не-
ле ги тим ном или нео прав да ном упо тре бом фи зич ке или пси хич ке 
си ле”.7)

пра во пре звер не го бог по што та кав чо век по при ро ди же ли рат.. Овај ве ли ки учи тељ 
Алек сан дра Ма ке дон ског ни је во лео пре ко мер но, не ко ри сно или дис функ ци о нал но на-
си ље па је, за то, твр дио: ‘’на о ру жа на не прав да је не што нај стра шни је.’’ А по што је, 
сва ка ко, прав да мо гу ћа тек у не ком дру штву или за јед ни ци, он да је ра зу мљи во што се 
нај ве ћом не прав дом сма тра она ко ја до ла зи спо ља и ко ју чи ни тај чо век-не-чо век, би ће 
ван на ше за јед ни це.( Ibid. стр. 29)

5) “Баљ ша ја со вјет ска ја ен ци кло пе ди ја”, том 29, стр. 193

6) Gu rr, T. R.: The Re vo lu tion – So cial Chan ge Ne xus: So me Old The o ri es and New Hu pot he-
ses, Com pa ra ti ve Po li tics, 1973, стр. 359

7) Ше па ро вић, З.: “На си ље и жр тве”, “По гле ди” 1/84, стр. 70-71



Ра до слав Га ћи но вић Пој мов но од ре ђе ње  де фи ни са ње на си ља

151

По мак од ин тер пер со нал ног до ма кро со ци јал ног ни воа по-
сма тра ња на си ља омо гу ћу је раз ли ко ва ње на си ља као ак та агре сив-
но сти по је дин ца од на си ља као ви да дру штве не ак тив но сти. Вол-
тер де фи ни ше на си ље као “де струк тив ну стра ну си ле”8), а по јам 
на сил ног је “огра ни чен у сми слу де струк тив ног зла”.9)

Ова кве де фи ни ци је пред ви ђа ју да је си ла са мо сред ство ко је 
се мо же ин стру мен та ли зо ва ти за раз ли чи те ци ље ве. 

Вас ке зо ва де фи ни ци ја, по ко јој је на си ље ис кљу чи во људ ска 
упо тре ба си ле и пра те ћи фе но мен прак си са10) или Оре бо ва по ко јој 
са мо љу ди мо гу би ти су бјек ти и објек ти на си ља, 11) из о ста вља ју 
чи ње ни цу да чо век мо же вр ши ти на си ље не са мо над чо ве ком, не-
го и над при ро дом, па и над ма те ри јал ним све том ко ји га окру жу је. 

Макс Ве бер ис ти че “да мо но по лом на си ља ор га ни зо ва ном на 
нај ви шем ин сти ту ци о нал ном ни воу рас по ла жу нај ви ши др жав ни 
ор га ни у окви ри ма ва же ћег пра ва или за ко на за одр жа ва ње, њи ма 
уре ђе ног, за јед нич ког жи вље ња љу ди. Мо но пол др жав не си ле ка 
“сред ства ле ги тим не …. на сил но сти”12) по се ду ју сви по ли тич ки 
си сте ми не за ви сно од фор ме дру штве ног уре ђе ња. 

У по сто је ћим усло ви ма ме ђу на род них од но са ни је мо гу ће 
пот пу но пре ва зи ћи на си ље, ап со лут но га и си гур но из бе ћи у сми-
слу не за хва ће но сти њи ме на ак ти ван или па си ван на чин. Да нас, 
прак тич но за сва ко га по сто ји мо гућ ност да вољ но или не вољ но бу-
де обје кат, али и су бје кат на си ља.

Чак је и Хе гел раз ми шљао о на си љу и де фи ни сао га: “При-
род на осно ва на си ља је жуд ња као не пре вла да на же ља за по се до-
ва њем објек та”.13)

“При су ство на си ља по ка зу је да у дру штву по сто је су ко би 
ко је ни је мо гу ће из ми ри ти и ко ји се за то по ку ша ва ју ре ши ти на-
си љем. Чи ње ни ца, што се у дру штву на си ље мо же спре чи ти са-
мо на си љем по ка зу је ду бо ке ко ре не на си ља, ко ји оста ју све док се 
дру штво по тре са ду бо ким су ко бом ин те ре са.”14) 

8) Wal ter, E.V.: Po wer and Vi o len ce, “ The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew”, vol. VI II, No 
2/1964, с. 354

9) Ibid.

10) Va squ ez, S.A. “Фи ло зо фи ја пра хис” За греб, 1983. стр. 336

11) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 18

12) Ibid.

13) He gel, G. F. W.: Je nen ser Re alp hi lo sop hie, Le ip zig, Me i ner, 1931-1932, I, стр. 15

14) “По ли тич ка ен ци кло пе ди ја”, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975. стр. 623
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“На си ље је људ ства де лат ност, а си ла је сред ство, оно ни је 
про ста упо тре ба си ле већ њен рад, као об лик људ ске де лат но сти у 
ко јој се ди рект но или ин ди рект но ко ри сти си ла. Оно је де лат ност 
ко јом не ки чин, ак тив ност, рад ња, или про цес от по чи њу, вр ше или 
за у ста вља ју , од но сно одр жа ва ју или убр за ва ју, или се не ка фор ма 
и су шти на ства ра ју, тран сфор ми шу или ра за ра ју на су прот во љи 
и ин тен ци ји оства ре ња ин те ре са и за до во ља ва ња по тре ба објек-
та на си ља уко ли ко је све стран, од но сно на су прот ње го вој уну тра-
шњој (при род ној) струк ту ри или за ко ни то сти ма уко ли ко се не ра ди 
о чо ве ку”.15)

Сва ко со ци јал но на си ље као прак тич на де лат ност пред ста-
вља и тип ко му ни ка тив ног по на ша ња ма да не и та ко екс пли ци тан 
тип оп ште ња као нпр. је зик. Ма да ни је нај ек спли цит ни ји, си ла је 
нај оп шти ји ме диј ко му ни ка ци је, јер, ‘’си лу, у функ ци ји по ру ке, 
или пак си лу по се би, ‘’ра зу ми је’’ и сли је пац и стра нац, и глу пан и 
по све ма ло ди је те’’16)

“На си ље је при лич но не пре ци зан тер мин ко јим се озна ча ва 
на но ше ње ду шев ног, а знат но че шће фи зич ког бо ла или по вре де. 
На си ље као со ци о ло шка и кри ми но ло шка по ја ва је ну жни про тив-
ник го то во свих са вре ме них дру штва, без об зи ра на сте пен њи хо-
вог дру штве но еко ном ског раз во ја”17)

“На си ље у по ли ти ци ни је го ла при ну да. На си ље, опет, са-
став ни је део по ли ти ке и раз у ме ва ња др жа ве”18) У те о ри ји а и у 
прак си по зна та је ши ро ка ле пе за на си ља и на сил ног по на ша ња, 
ка ко пре ма др жа ви, та ко и пре ма гра ђа ни ма од стра не др жа ве. Мо-
гу ће од ли ке на си ља су: прет ња си лом и при ти сак; пси хо фи зич ко 
зло ста вља ње – му че ње; по ли тич ко уби ство и атен тат; суб вер зи ја 
(по себ но не рад); на сил ни не ре ди и не ми ри; те ро ри зам; те рор; ге-
ри ла; ору жа ни уста нак; осло бо ди лач ки; гра ђан ски и ре во лу ци о-
нар ни рат; прет ња си лом и при ти сак; по ма га ње не ре да и не ми ра 
и ту ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; по ма га ње ге ри ле у 
ту ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; по ма га ње устан ка у ту-
ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; ре пре си ја и ре пре са ли ја; 
на си ље у ди пло ма ти ји; еко ном ско на си ље; ору жа на ин тер вен ци ја 
– агре си ја. По ред свих об ли ка на си ља ко ја чо ве ку узи ма ју прав ну 
сло бо ду, жи вот, рад и ег зи стен ци ју, по ли тич ко на си ље, нај ин тен-

15) Др Дра ган Си ме у но вић, “По ли тич ко на си ље”, Рад нич ка штам па Бе о град, 1989. стр. 21

16) Жар ко Пу ков ски, Си ла као ко му ни ка циј ска осно ва, По гле ди, 1/84, стр. 37

17) Во јин Ди ми три је вић “Стра хо вла да” “Рад”, Бе о град, 1985. стр. 16

18) Жи во јин Алек сић и Зо ран Ми ло ва но вић, “Лек си кон кри ми на ли сти ке”, “Вре ло “, Бе о-
град, 1993. стр. 166 
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зив ни је угро жа ва чо ве ка и ње го во би ће, и још увек не по сто је на-
чи ни и ме то ди ње го вом успе шном су прот ста вља њу.

Ана ли зи ра ју ћи све до сад по ме ну те де фи ни ци је на си ља, 
ство ри ле су се мо гућ но сти за кри тич ку ана ли зу по сто је ћег фе но-
ме на и усло ви за на уч но при хва тљи ви је де фи ни са ње на си ља као 
опа сног фе но ме на да на шњи це, што зна чи да је на си ље опа сно 
угро жа ва ње жи во та љу ди, њи хо ве пси хе и сло бо де, као и чо ве ко во 
угро жа ва ње при ро де. 19)

Де фи ни тив но, ни са вре ме на ци ви ли за ци ја ни је у ста њу да 
уки не ни ти да с ма ње или ви ше успе ха, ре ша ва про блем на си ља, 
без на де да ће га ика да де фи ни тив но ре ши ти. Да кле, она не мо же 
ни ти да пот пу но уки не ни ти да ла ко ум но до пу сти на сил нич ко по-
на ша ње љу ди. Ци ви ли за ци ја мо ра да праг ма тич но пре у сме ри, су-
бли ми ше или кон тро ли ше из вор но-на сил нич ко по на ша ње љу ди, по 
ко ме се они, ипак, ка ко би ре као Кант, раз ли ку ју од ова ца.20) Нај зад 
људ ско при су ство је те шко за ми сли ти без про ти ву реч ја, спо ро ва, 
су ко ба и ан та го ни за ма. Чи та ва по ли ти ка је бор ба за моћ. Крај њи 
об лик је сте на си ље, ка же Ч. Рајт Милс (C. Wright Mills), што је ехо 
де фи ни ци је Мак са Ве бе ра (Max We ber) о др жа ви као ‘’вла да ви ни 
љу ди над љу ди ма за сно ва ној на сред стви ма ле ги тим ног, од но сно, 
на вод но ле ги тим ног, на си ља.’’21) Ова ква про це на са мо има сми сла 
ако се др жа ва тре ти ра као ин стру мент за угње та ва ње у ру ка ма вла-
да ју ће кла се.

У по ли тич кој исто ри ји сва ког дру штва по ли тич ка бор ба би-
ла је то тал ни фе но мен и под ра зу ме ва ла је ра ци о нал не и ира ци о-
нал не, сти ли зо ва не и спон та не еле мен те – то зна чи да су по ли тич-
ке ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва ни и емо тив ни до га ђа ји, те код њих 
до ла зе до из ра жа ја, без во ље љу ди, ира ци о нал ни по гле ди и по на-
ша ња. По ли тич ка бор ба ни је мо гу ћа без де мо кра ти је, јер је де мо-
кра ти ја, за пра во, и фор ма и са др жај по ли тич ке бор бе. По ли тич ка 
бор ба је раз ме на ал тер на ти ва свим ви до ви ма по ли тич ког на си ља. 
По ли тич ко на си ље увек има сво је по ли тич ке ци ље ве, ко ји мо гу би-
ти објек тив но нео ствар љи ви, а ко је ве ћи на ста нов ни штва не при-
хва та. “И та да… се из ме ђу иде а ла и ре ал но сти, из ме ђу ма њи не и 
ве ћи не, из ме ђу же ља и мо гућ но сти за њи хо во оства ри ва ње ја вља 
на пе тост, ко ја не су мљи во мо же ре зул ти ра ти и ме ђу на род ним те ро-
ри змом”,22) као по себ ну вр сту по ли тич ког на си ља.

19) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 21

20) Ми ло рад Бе лан чић, На си ље, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2004, стр. 138)

21) Ge or ges So rel, Re flec ti ons on Vi o len ce, “In tro duc tion to the Frist Pu bli ca tion (1906), New 
York, 1961, p. 60

22) Во јин Ди ми три је вић, Те ро ри зам, Рад нич ка штам па, Бе о град 1982, стр. 182
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Узро ци на си ља ни ка да не мо гу би ти објек тив не при ро де, јер 
оно не ма оправ да ње за сво је спро во ђе ње. Но, др жа ва и њен си стем 
за шти те бр зо пле тим и не про ми шље ним ак тив но сти ма мо гу ство-
ри ти по год но тло за упо ри ште и кли ја ње и на ра ста ње свих вр ста 
на си ља о ко ји ма је до са да би ло ре чи. Ка да је реч о на си љу др жа ве, 
он да је глав ни узрок стра хо вла де осе ћај гу бит ка вла сти од но сно 
осе ћај на ра ста ња де мо крат ских сна га у дру штву. Ти ме др жа ва у 
по ку ша ју соп стве ног спа са ва ња спро во ди стра хо вла ду над сво јим 
гра ђа ни ма ка ко би их од вра ти ла од би ло ка кве на ме ре ко ја се не 
укла па у до са да шње др жав не ар ха и зме или то та ли та ри зме. Узро ци 
на си ља мо гу би ти и не за по сле ност, ин фла ци ја, ма сов но от пу шта-
ње рад ни ка, анар хич ност обра зов ног си сте ма, не из ве сност жи вот-
не пер спек ти ве и оп шта со ци ја лан не си гур ност, као и сва ки дру ги 
вид еко ном ске и по ли тич ке не си гур но сти. Узрок на си ља мо же би-
ти и се па ра ти зам, што се ве зу је за оне иде је и по кре те ко ји се ве зу ју 
за от це пље ња те ри то ри ја јед не др жа ве и њи хо во при па ја ње дру гој, 
што ме ђу на род но пра во за бра њу је. По сле ди це на си ља мо гу би ти 
ве о ма из ра же не и оно мо же оста ви ти тра га на чи та ву по пу ла ци ју. 

НАСИЉЕКАООБЛИК
''УНИВЕРЗАЛНЕКОМУНИКАЦИЈЕ''

По је дин ци (вла сто др шци или узур па то ри вла сти), гру пе 
(пар тиј ска или др жав на вођ ства) или об ли ци вла сти (за ко но дав на, 
из вр шна, суд ска) су то ком исто ри је су има ли циљ да вр ше ути цај 
на по је дин це или гру пе у дру штву, од но сно дру штво у це ли ни, да 
би их при мо ра ли на по на ша ње ко је се без тих ути ца ја не би мо гло 
оче ки ва ти. 

Ме ђу нај ста ри јим тех ни ка ма за по сти за ње тог ци ља од у век 
фи гу ри ра ју: на си ље и страх. Нај че шће по ве за ни у раз ли чи тим 
ком би на ци ја ма, по ка зу ју се као нај е фи ка сни је тех ни ке за по сти-
за ње ути ца ја на по је ди нач но и груп но по на ша ње љу ди у дру штву.

Страх је веч ни пра ти лац чо ве ка – страх за оп ста нак, страх од 
смр ти, бо ле сти, ра стан ка, уса мље но сти, страх од не по зна тог, ве-
шти ца, вам пи ра, зми ја, ву ко ва, но ћи, мо ра и ду би на, од за тво ре ног 
про сто ра и дру гог. Са раз во јем дру штва, ње го вом ин ду стри ја ли-
за ци јом и ин фор ма ти за ци јом, страх се та ко ђе уса вр ша вао, мул ти-
пли ко вао и ме њао: страх од ви ру са (ор ган ских и ком пју тер ских), 
не по зна тих и не из ле чи вих бо ле сти, за га ђе ња чо ве ко ве сре ди не, 
пла не тар ног за гре ва ња, ура га на, ван зе ма ља ца, ну кле ар ног ра та и 
опа сно сти, ге нет ског ин жи ње рин га и на по слет ку, али све при сут-
ни ји – страх од те ро ри зма и те ро ри ста.
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Страх је у про шло сти, ве о ма че сто и у раз ли чи тим окол но-
сти ма, си сте мат ски ко ри шћен као ин стру мент при ти ска за оства-
ри ва ње раз ли чи тих ин те ре са (за за шти ту др жав ног по рет ка или 
вла сти, за оства ри ва ње кри ми нал них или ма фи ја шких ци ље ва, за 
др жа ње у по кор но сти, ре ке ти ра ња, за по сти за ње про кла мо ва них 
ци ље ва те ро ри ста). Да би страх, као сред ство за оства ри ва ње ци-
ље ва, био ефи ка сни ји обич но му се при до да је прет ња на си љем, 
као до дат ни ''ар гу мен'' за на во ђе ње по је ди на ца или гру па на пред-
ви ђе но или оче ки ва но по на ша ње.

Уко ли ко страх и прет ња на си љем не по стиг ну же ље не ефек-
те ко је ''еми те ри'' стра ха оче ку ју у ко му ни ка ци ји са по је дин ци ма 
или дру штве ним гру па ма ко ји ма је та ква ''по ру ка'' упу ће на, он да се 
при бе га ва на си љу као ко нач ном сред ству за оства ри ва ње ци ље ва 
''еми те ра стра ха''. Очи глед но је да је ова ста ра ко му ни ка ци ја из ме-
ђу вла сти и по да ни ка, моћ ни ка и сла би јих, кри ми на ла ца и жр та ва, 
те ро ри ста и те ро ри са них – оп шта за ко но мер ност дру штва од дав-
ни на, у ко јој ва ри ра ју и уса вр ша ва ју се са мо тех ни ке при ме не ка ко 
би ова ко му ни ка ци ја би ла што ефи ка сни ја.

Од свих ти по ва ути ца ја на по је дин це, гру пе и ма се, на си ље 
је, без сум ње, је дан од нај е фи ка сни јих. Ме ђу тим, страх од на си ља
је ве ро ват но још ја чи од на си ља са мог, иза зи ва ју ћи раз ли чи те пси-
хо ло шке по сле ди це и де лу ју ћи по губ ни је од би ло ка квог фи зич ког 
при ти ска или на си ља.

На си ље, као об лик ''уни вер зал не ко му ни ка ци је'' у дру штву, 
је сва ка ко дво сме ран про цес. Др жав ни ор га ни рас по ла жу апа ра том 
и ин стру мен та ри јем на си ља ра ди обез бе ђи ва ња функ ци о ни са ња 
дру штва и ње го вих об ли ка вла сти, за шти те за јед нич ких ин те ре-
са гра ђа на и по рет ка у це ли ни, за шти те вла сти и ње них но си ла ца 
(ре жи ма), об ра чу на са они ма ко ји кр ше за кон ске и дру ге нор ме, 
за шти те имо ви не и људ ских пра ва и сло бо да гра ђа на. Гра ђа ни, 
пред во ђе ни по ли тич ким во ђа ма и пар ти ја ма, по чи њу да ко ри сте 
на си ље, у си ту а ци ја ма кр ше ња дру штве ног уго во ра од стра не вла-
сто др шца или ре жи ма, ка да се зе мља или по ре дак на ла зи у опа сно-
сти, ка да су угро же на или ма сов но кр ше на људ ска пра ва и сло бо де, 
или про сто у си ту а ци ја ма про те ста, пре вра та, др жав ног уда ра или 
ре во лу ци је. На си ље, на рав но, мо гу при ме њи ва ти и уну тра шњи 
или ме ђу на род ни кри ми нал ци ко ји же ле ла ко и не за ко ни то до про-
фи та, као и те ро ри сти, ко ји су ис кљу чи во по ли тич ки мо ти ви са ни. 

Та кве си ту а ци је мо гу се пре тво ри ти у ста ње анар хи је или 
без вла шћа, улич них об ра чу на и ли кви да ци ја, са ма лим или огром-
ним бро јем жр та ва, мо гу оста ти уну тар гра ни ца јед не зе мље или 
за до би ти ме ђу на род ни ехо и ре пер ку си је, ка да су угро же ни при-
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пад ни ци јед не или ви ше на ци о нал них ма њи на ма тич них и су сед-
них зе ма ља, ка да је угро же на ве ћи на гра ђа на јед не зе мља или пак 
не ми ри и пре вра ти но се те ри то ри јал не аспи ра ци је и угро жа ва ју 
гра ни це и ста бил ност су сед них зе ма ља и ре ги о на у це ли ни. 

Уко ли ко Са вет без бед но сти УН про це ни да се при ме ном на-
си ља, гра ђан ским ра том или пре вра том у јед ној зе мљи угро жа ва 
свет ски мир, мо же из ре ћи санк ци је тој зе мљи или од лу чи ти о при-
ме ни ко лек тив не ин тер вен ци је мул ти на ци о на лих сна га УН у ци љу 
за шти те ми ра и без бед но сти у том ре ги о ну, од но сно у све ту као це-
ли ни. Та да та ква упо тре ба на си ља уну тар јед не су ве ре не зе мље по-
ста је ме ђу на род ни или уни вер зал ни про блем, за ко ји се он да тра же 
ме ђу на род на ре ше ња и сред ства. У овим ве о ма де ли кат ним си ту а-
ци ја ма, до са да шња ис ку ства су по ка за ла да је ве о ма осе тљи во до-
но си ти од лу ке о ме ђу на род ној ин тер вен ци ји, обич но пре гла са ва-
њем, јер се под пла штом објек тив но сти и за шти те свет ског ми ра, 
мо гу одо бра ва ти, у јед ном слу ча ју - ин тер вен ци је из пар ци јал них 
ин те ре са, а у дру гом – на осно ву ве та пет стал них чла но ва Са ве-
та без бед но сти, спре ча ва ти оправ да не ин тер вен ци је у за шти ти од-
ре ђе них под руч ја и по пу ла ци ја. Та ко ђе, про блем пред ста вља што 
обич но санк ци је не по га ђа ју ре жим на вла сти ко ји иза зи ва пре ко-
мер ну упо тре бу на си ља, већ нај бол ни је по га ђа ју упра во жр тве тог 
на си ља – не ду жне гра ђа не јед не зе мље. Про блем пред ста вља ју и 
ду жи на тра ја ња санк ци ја, ла жно при ка зи ва ње ста ња ко је до во ди 
до ме ђу на род не ин тер вен ци је и сл. Као раз лог ме ђу на род не ин-
тер вен ци је мо гу се ко ри сти ти и раз ло зи - по тен ци јал на опа сност 
од по се до ва ња и упо тре бе ну кле ар ног, хе миј ског или оруж ја за ма-
сов но уни ште ње, по др шка ме ђу на род ном те ро ри зму или ко ри шће-
ње те ри то ри је јед не зе мље као ба зе ме ђу на род них те ро ри ста ко ји 
пре те ак ци ја ма и на си љем ши ром пла не те и сл. Ова квим не прин-
ци пи јел ним од но сом ме ђу на род не за јед ни це пре ма ор га ни за то ри-
ма и из вр ши о ци ма на си ља с јед не стра не свет ска ор га ни за ци ја не 
оба вља сво ју оба ве зу пре ма По ве љи ОУН, а стру ге стра не и не чи-
ње њем не ка да при ме њу је ме ђу на род ни те ро ри пре ма 

ПОЈМОВНАРАЗЛИКАУ
ДЕФИНИСАЊУМОЋИ,СИЛЕИНАСИЉА

Да би се у те о ри ји схва тио по јам си ла, по ла зи се од пој ма 
моћ, јер је по јам моћ у фи ло зоф ском сми слу при ма ран.23) Огро ман 
зна чај мо ћи за дру штве не на у ке и ме ђу на род не од но се ар гу мен то-

23) Ари сто тел је го во рио да је си ла, од но сно моћ, по че так свих про ме на. Ви ди ши ре, Ви-
шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци ја), Вој на ака де-
ми ја, Бе о град, 2003., стр. 81-85. 
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вао је БернардРасел, ис ти чу ћи да «оно што је енер ги ја за фи зи ку, 
то је моћ за дру штве не на у ке.»24) У са вре ме ну на у ку о по ли ти ци 
по јам мо ћи пр ви је увео ТомасХобс (Hobes) у де лу “О гра ђа ни ну» 
(Decive), ис ти чу ћи моћ др жа ве као нај ве ћу моћ, јер је она збир 
по је ди нач них мо ћи нај ве ћег бро ја љу ди.25) При про у ча ва њу ме-
ђу на род не по ли ти ке, моћ је не за о би ла зан по јам. Дал (Dahl) нпр., 
сма тра да моћ пред ста вља “спо соб ност да се на те ра дру ги су бјект 
да учи ни оно што ина че не би ура дио.”26) Сли чан при ступ при од-
ре ђе њу зна че ња тер ми на моћ има и КенетВолц твр де ћи да «Мо-
ћан је онај ко ути че на дру гог ви ше не го онај на ње га».27)Макс
Вебер сма тра да: «Моћ пред ста вља из гле де да се у окви ру јед ног 
дру штве ног од но са спро ве де соп стве на во ља28) упр кос от по ру, без 
об зи ра на то на че му се за сни ва ју ти из гле ди». Они ко ји има ју ве-
ћу моћ за ко ни то те же вла да ви ни над они ма ко ји има ју ма њу моћ. 
«Моћ је спо соб ност по је дин ца, гру пе или др жа ве да на мет не сво ју 
во љу дру го ме, осла ња ју ћи се при том на ефи ка сност сред ста ва 
си ле у слу ча ју не по ко ра ва ња».29)

Ха на Арент (Han nah Arendt) у сво јој књи зи ‘’О на си љу’’ ци-
ти ра Бер тра на де Жи ве не ла (Ber tran de Zi ve nel): ''за оно га ко раз-
ми шља о епо ха ма, рат се по ка зу је као јед на ак тив ност др жа ве ко ја 
је у ве зи са њи хо вом су шти ном.''30) Ова кво ту ма че ње  по сти че на 
пи та ње: Да ли би крај ра то ва ња, да кле, зна чио и крај др жа ва. Да ли 
би на ста вак на си ља у од но си ма ме ђу др жа ва ма зна чио крај мо ћи 
? Од го вор на ова пи та ња ис кљу чи во за ви си од раз у ме ва ња мо ћи. 
Да кле, моћ је и ин стру мент вла да ви не, а вла да ви на сво је по сто ја-
ње ду гу је ''ин стинк ту де мо кра ти је''.31) Вол тер(Vol ta i re) сма тра да 
се моћ са сто ји у то ме да моћ ник на те ра дру ге да де ла ју она ко ка ко 
он хо ће. Она је при сут на увек ка да имам при ли ку да по твр дим сво-
ју во љу на су прот от по ру дру гих, ка же Макс Ве бер, под се ћа ју ћи 
на Ка лу зе ви це ву де фи ни ци ју ра та као ''ак та на си ља да би се су пар-
ник при мо рао да ра ди она ко ка ко ми же ли мо.'' Та реч ка же Stra usz 

24) Ra sel, B., Po wer –A New So cial Ana lisys, New York, 1938. p. 12.

25) Та дић, Љ., На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
79.

26) Ro bert А. Dahl, Mo dern Po li ti cal Ana lisys, пре ма Си мић, Д., По ре дак све та, За вод за уџ-
бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 224.

27) Ken neth, W., The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Re a ding, MA: Adi son-We sley, 1979.

28) О пој му во ље ви ди ши ре у Пе да го шкој ен ци кло пе ди ји 2 (у ре дак ци ји Пот ко ња ка Н. и 
Ши мле ше П.), За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1989. 

29) Ве бер, М., При вре да и дру штво, Про све та, Бе о град 1976. го ди не, стр. 57. и 58.

30)  Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 46

31)  Ibid.
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–Hu pe, озна ча ва моћ чо ве ка над чо ве ком.''32) Моћ од го ва ра људ ској 
спо соб но сти не са мо де лат но сти, већ де ло ва ња у са гла сно сти. Моћ 
ни ка да ни је свој ство по је дин ца, она при па да гру пи и по сто ји са мо 
оно ли ко ду го ко ли ко та гру па је дин стве но функ ци о ни ше. Ка да се 
за не ко га ка же да ''има моћ'' то зна чи да га је из ве сна гру па љу ди 
овла сти ла да де лу је у њи хо во име. Оно га тре нут ка ка да та гру па од 
ко је по ти че моћ не ста не, ''ње го ва моћ'' та ко ђе не ста је. Моћ се зна-
чај но раз ли ку је од сна ге.33) Да кле моћ и на си ље су су прот но сти. 
Та мо где јед но вла да, дру го не по сто ји. На си ље се ја вља та мо где 
је моћ угро же на. На си ље мо же да уни шти моћ и оно је пот пу но не-
спо соб но да је ство ри. На си ље мо же на ста ти из бе са, а бес за и ста 
мо же би ти ира ци о на лан или па то ло шки. У од ре ђе ним окол но сти-
ма на си ље – де лу је без рас пра ве или го во ра и без раз ми шља ња о 
по сле ди ца ма.

Тер мин си ла се у сва ко днев ном жи во ту по и сто ве ћу је са срод-
ним пој мо ви ма као што су на си ље, рат, агре сив ност, ко ји у су-
шти ни пред ста вља ју са мо је дан об лик или сег мент си ле. Џон Стју-
арт Мил (John Stu art Mill) сма тра да је пр ва лек ци ја ци ви ли за ци је 
– лек ци ја по ко ра ва ња, тј. јед но је же ља да се упра жња ва моћ над 
дру ги ма, дру го, не скло ност да се моћ упра жња ва над на ма са ми-
ма.34) Ста ра из ре ка ‘’Ка ко је по го дан да бу де под ло жан / за то мо же 
да бу де та ко по слу шан’’, у не ким вер зи ја ма по зна та свим ве ко ви-
ма и свим на ро ди ма, мо же да ука же на јед ну пси хо ло шку исти ну: 
да су во ља за моћ и во ља за пот чи ња ва ње ме ђу соб но по ве за не.35) 
Ле гал но нео гра ни че на вла да ви на ве ћи не, од но сно де мо кра ти ја без 
уста ва, мо же и без ика кве упо тре бе на си ља би ти ве о ма опа сна у су-
зби ја њу пра ва ма њи на и ве о ма ефи ка сна у гу ше њу раз ли чи тих ми-
шље ња. Ме ђу тим, то не зна чи да су на си ље и моћ јед но исто. Екс-
трем ни об лик мо ћи је Сви про тив Јед ног, екс трем ни об лик на си ља 
је Је дан про тив Свих. Ово дру го ни ка да ни је мо гу ће без ору ђа.36)

Си ла се де фи ни ше у фи ло зо фи ји као “сна га, моћ, узрок кре
та ња и про ме на», а са пси хо ло шког ста но ви шта де фи ни ше се као 

32)  Ibid, стр. 47

33) Сна га не дво сми сле но озна ча ва не што у јед ни ни, ин ди ви ду ал ни ен ти тет; то је свој ство 
ин хе рент но јед ном објек ту или јед ној осо би и при па да њи хо вом ка рак те ру, ко је мо же 
се бе да до ка же у од но су пре ма дру гим ства ри ма или осо ба ма, али је у су шти ни не за ви-
сно од њих. Сна га чак и нај сна жни јег по је дин ца увек се мо же над вла да ти сна гом мно-
гих ко ји ће се че сто удру жи ти из јед ног је ди ног раз ло га да уни ште сна гу упра во због 
ње не осо бе не не за ви сно сти (Ибид., стр. 56)

34) Con si de ra ti ons on Re pre sen ta ti ve Go vern ment (1861), Li be ral Arts Li brary, pp. 59 и 65

35) Ха на Аре ент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 46 
Ibid, стр. 50 - 51

36) Ibid. стр. 53
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«оно што ства ра про ме ну, прин цип де лат но сти, од но сно све што 
ути че на про ме ну у по на ша њу и ис ку ству» У пси хо ло ги ји из раз је 
нео д ре ђен, са не ја сним раз ли ко ва њем си ле и енер ги је. По пра ви лу 
има ме та фи зич ке им пли ка ци је, на ро чи то ка да се на гла ша ва ма те-
ри јал на при ро да пси хич ког».37)

Да би се ис по љи ла од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и 
од ре ђе на моћ за ту на ме ру. Си ла је јед но од основ них и кон стант-
них обе леж ја др жа ве, ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез-
ин те гра ци о них про це са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју 
др жав них ин те ре са и ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти 
или ин те ре си по сти жу се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди-
пло мат ском, по ли тич ком, еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон-
фе си о нал ном, ин фор ма ци о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или 
не у спе шног ис по ља ва ња јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти 
на при ме ну и ис по ља ва ње дру гих вр ста си ле. На при мер, успе шно 
ис по ља ва ње по ли тич ке мо ћи и си ле до во ди до ре ша ва ња без бед но-
сних иза зо ва и прет њи без при ме не ору жа не си ле и обрат но.

Да кле си ла је про дукт мо ћи, тј. си лу при ме њу је са мо онај ко 
по се ду је моћ. Ка да је у пи та њу при ме на вој не си ле, њу успе шно 
при ме њу ју са мо моћ не др жа ве. Да кле, су штин ска раз ли ка из ме ђу 
си ле и мо ћи је у то ме јер је моћ ши ри по јам од си ле, а си ла је про-
дукт мо ћи. Си ла је удар на ‘’пе сни ца’’ мо ћи. Си ла је да кле, сред-
ство за оства ри ва ње мо ћи. 

При ме ра ра ди, по сто је обла сти дру штва, као што су: кул ту
ра, здрав ство, на у ка, обра зо ва ње и сл., у чи јем раз во ју при ме на 
си ле не ма ни ка кав зна чај. На и ме, на уч ни ци и кул тур ни рад ни ци не 
мо гу се си лом при мо ра ти да ствар ју. Уче ни ци се фи зич ком си лом 
не мо гу на у чи ти, ни ти се бо лест мо же си лом из ле чи ти.

Исто та ко, са вре ме на дру штве на кре та ња по ка зу ју да за
да так по ли ти ке у са вре ме ним усло ви ма не сме би ти са мо упо тре
ба си ле ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва не го, шта ви ше, по сти
за ње тих ци ље ва без упо тре бе си ле или ње но сво ђе ње на нај ма њу 
ме ру, јер су прот но го во ри да до тич но дру штво, од но сно ње гов по
ре дак, ни су до сти гли по тре бан сте пен ста бил но сти.

Ка ко су на си љу – за раз ли ку од мо ћи, си ле или сна ге – увек 
по треб на ору ђа тех но ло шка ре во лу ци ја, ре во лу ци ја у пра вље њу 
алат ки, са ма су шти на на сил ног де ло ва ња од ре ђе на је ка те го ри јом 
сред ство – циљ, чи ја је глав на ка рак те ри сти ка, ка да се при ме њу је 
у људ ским по сло ви ма, од у век у то ме да је циљ у опа сно сти да бу де 

37) Оп шир ни је: Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци-
ја), Вој на ака де ми ја, Бе о град, 2003., стр. 81-85.
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над вла дан сред стви ма ко ја он оправ да ва и ко ја су по треб на да би 
се циљ до сти гао.

Сва ко ко је тра жио не ки сми сао у за пи си ма из про шло сти 
го то во да је мо рао да на си ље ви ди као је дан мар ги на лан фе но мен. 
Би ло да је то Кла у зе виц (Cla u se witz) ко ји рат на зи ва ''на став ком по-
ли ти ке дру гим сред стви ма'' или Ен гелс за ко га је на си ље ак це ле ра-
тор еко ном ског раз во ја, на гла сак је на по ли тич ком или еко ном ском 
кон ти ну и те ту, на кон ти ну и те ту јед ног про це са ко ји оста је од ре ђен 
оним што је прет хо ди ло на сил ном де ло ва њу.38)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Иако на си ље ни је увек ну жно при су тан пра ти лац по ли ти-
ке, по сто је ипак по ли тич ки про це си и фе но ме ни ко ји су че шће од 
дру гих обе ле же ни на си љем. По сто је ћа ис тра жи ва ња и до ми нант-
на ви ђе ња узро ка по ли тич ког на си ља, мо гла би се ори јен та ци о но 
раз вр ста ти у две основ не гру пе: те о ри је усло вље но сти, ко је има ју 
за јед нич ку хи по те зу о на си љу као по на ша њу ко је ни је у чо ве ко-
вој при ро ди, бу ду ћи да се чо век ра ђа без агре сив но сти и да тек 
вре ме ном од ре ђе ни дру штве ни ста во ви и лич на ис ку ства усло вља-
ва ју код по је ди на ца уве ре ње о ко ри сно сти на си ља као сред ства 
оства ре ња од ре ђе них ин те ре са; и те о ри је при ро ђе но сти ко је су све 
рас про стра ње ни је, и по ко ји ма је на си ље ду бо ко уса ђе но у ге не 
чо ве ка, при че му се ис тра жи ва чи по не кад ве о ма ра зи ла зе у де та-
љи ма, на пр, да ли сви љу ди има ју при ро ђе ну агре сив ност и у ко јој 
ме ри, да ли је мо гу ћа пер ма нент на кон тро ла све сти над агре сив-
ним на го ни ма и сл.39) Ме ђу тим, узро ке по ли тич ког на си ља тре ба 
нај пре тра жи ти у дру штве ним од но си ма. Иако има сво је осно ве и 
у чо ве ко вој при ро ди у ви ду по тен ци је ви о лент ног усме ре ња чо-
ве ко ве при ро ђе не агре сив но сти, дру штве ни усло ви у кон крет ној 
дру штве ној сре ди ни су ти ко ји ути чу да се та мо гућ ност раз ви је, 
од но сно ис по љи и бу де њи ма усме ре на. Пре ма но си о ци ма, од но сно 
пре ма кван ти та тив ном оби му су бје ка та раз ли ку је се ин ди ви ду ал но 
од ко лек тив ног на си ља, а пре ма кри те ри ју му рас про стра ње но сти 
ма сов но од пунк ту ал ног на си ља. По вре ме ну тра ја ња се тре нут но 
на си ље као чин раз ли ку је од ду го трај ног на си ља као ак тив но сти и 
про це са. Ин сти ту ци о нал но на си ље се раз ли ку је од струк ту рал ног 
по то ме што сво јом ре гу ла ти вом об у хва та се у дру штву. По јав ни 
об ли ци по ли тич ког на си ља су: прет ња си лом, при ну да, при ти сак, 
38) Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 16

39) Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке, На у ка и дру штво, Бе о град, 1990, стр. 154
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пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби ство, атен тат, на сил ни 
про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро ри зам, ре пре си ја, те рор, 
уста нак, гра ђан ски рат и рат-агре си ја.

Два де се ти век за си гур но је био пе ри од нај ин тен зив ни јег 
спро во ђе ња на си ља у исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је.40) У Дру гом 
свет ском ра ту уче ство ва ло је око 60 др жа ва са ви ше од две ми ли-
јар де љу ди, или 96% та да шњег ста нов ни штва на пла не ти. У том  
ра ту је по ги ну ло 50 000 000 љу ди, од то га 30 000 000 ци ви ла, а са мо 
у Ју го сла ви ји по ги ну ло је 1 706 000 љу ди.41) 

Струч ња ци ме ђу на род ног ин сти ту та за про у ча ва ње ми ра у 
Сток хол му (SI PRI) твр де да је од 3200 го ди не п.н.е., да кле од вре-
ме на хи је ро гли фа до по чет ка XXI ве ка би ло око 14560 ра то ва и да 
је у њи ма жи во те из гу би ло 3,6 ми ли јар ди љу ди. Има ју ћи у ви ду 
ове за стра шу ју ће чи ње ни це чи та во чо ве чан ство мо ра да ти до при-
нос бор би про тив свих вр ста на си ља. Да кле, про тив свих вр ста на-
си ља дру штво се мо ра бо ри ти са мим си сте мом др жа ве и дру штва, 
ње го вом сна гом, ква ли те том, ви тал но шћу, де мо кра тич но шћу, ко-
ја се на ла зи у ње го вој осно ви, прав ном др жа вом и да љим раз во-
јем пра ва и сло бо да гра ђа на, те учвр шћи ва њем тих од но са у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та. 

У све ве ћем за ма ху на си ља свих вр ста, по ред де мо крат ске 
ор га ни за ци је дру штва по тре ба за вр хун ском оспо со бље но шћу др-
жав них спе ци ја ли зо ва них сна га је очи глед на. Иако се у са вре ме-
ним де мо крат ским дру штви ма те жи да се све вр сте на си ља спре че 
пре вен тив ним де ло ва њем, то још увек ни је мо гу ће, и би ло би не-
ра зум но у то ве ро ва ти. За успе шно су прот ста вља ње ак ти ма на си ља 
нео п ход но је по кло ни ти из у зет ну па жњу ор га ни ма др жав не за шти-
те, кроз департизацију, професионализацију, реорганизацију,
модернизацијуимотивацијуонихкојиштитедржавуињене
грађанеодсвихвидованасиља. У ре а ли за ци ји кон цеп та су прот-
ста вља њу ак ти ма на си ља до из ра жа ја до ла зе пре вен тив не, ре пре-
сив не и бор бе не ме ре ор га на др жав не за шти те. Пре вен тив не ме ре 
се у де мо крат ским дру штви ма тран сфор ми шу у трај но про фе си-
о нал не ак тив но сти од го ва ра ју ћих слу жби, уз не пре ки дан рад на 

40) Са мо од 1804. до кра ја ХХ ве ка по ги ну ло је 3 500 000 Ср ба, што пред ста вља пра ву 
де мо граф ску ка та стро фу и озбиљ но упо зо ре ње за све на ред не ре жи ме у Ср би ји. Да-
кле, спо ро ви се пр вен стве но ре ша ва ју мир ним пу тем, ако је то ика ко мо гу ће. Бен џа мин 
Фран клин, ве ли ки ми сли лац и ко а у тор аме рич ке “де кла ра ци је о не за ви сно сти “ је ре-
као: “Ни ка да ни је би ло ло шег ми ра и до брог ра та.  Ср би ја је у то ку пр вог свет ског ра та, 
I и II бал кан ског ра та има ла 1 300 000 000 по ги ну лих (од то га 376 000 бо ра ца, пре те жно 
мла дих љу ди), или 27% це ло куп ног бро ја Ср ба.(Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла
ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 401)

41) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 401
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по ди за њу од го вор но сти гра ђа на. Ре пре сив не ме ре спро во ди апа-
рат др жа ве, уз по што ва ње прин ци па и нор ми ме ђу на род ног пра ва, 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и соп стве ног уста ва и за ко на. 
Ни су по жељ не ап со лу ти за ци је би ло јед ног или дру гог ме то да по-
сту па ња. Пре вен ти ва, узе та за се бе, без ком пле мен тар но сти са це-
ло куп ном ад ми ни стра тив ном и ка зне ном функ ци јом др жа ве, пред-
ста вља у са да шњим вре ме ни ма не си гу ран на чин за шти те. Исто 
та ко, фа во ри зо ва ње ре пре сив не ак ци је во ди ло би тра же њу је ди ног 
ре ше ња у ре пре си ји, 42) што та ко ђе ни је до бро. И по ред огром ног 
вој ног по тен ци ја ла у све ту, др жа ве ни су ус пе ле да се су прот ста ве 
по ли тич ком на си љу, по себ но не ак ти ма ме ђу на род ног те ро ри зма 
све до кра ја ХХ ве ка.
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ке ак тив но сти.(Ра до слав Га ћи но вић, Ан ти те ро ри зам, Дра слар парт нер, Бе о град, 2006, 
стр. 38)
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Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002,

РЕЗИМЕ

Аутор овог ра да сма тра да је сва ко на си ље усме ре но на иза-
зи ва ње стра ха, при ме на жу си ле или прет њу си лом, и по ли тич ко 
на си ље се као јед на од по јав них об ли ка укуп ног дру штве ног на си-
ља, мо же нај оп шти је од ре ди ти као ди рект на или ин ди рект на при-
ме на си ле над све шћу, те лом, жи во том, во љом или ма те ри јал ним 
до бри ма ствар ног или по тен ци јал ног, од но сно прет по ста вље ног 
по ли тич ког про тив ни ка. Као ди на мич ка дру штве на ка те го ри ја по-
ли тич ко на си ље ни је ни шта дру го до вр ста по ли тич ког чи на, од-
но сно ак тив но сти. Док је дру штве но на си ље мо гу ће озна чи ти као 
спој ра ци о нал ног и ира ци о нал ног у нео д ре ђе ној сра зме ри, по ли-
тич ко на си ље је те ле о ло шка (свр хо ви тост – це лис ход ност) де лат-
ност, од но сно ак тив ност у ко јој свест, ра ци о нал ни мо мент, тре ба 
да пре те жу над ира ци о нал ним. Бу ду ћи да је по ли тич ко оно је увек 
све сно и не мо же ни кад има ти атри бут пот пу но сле пог де ло ва ња. 

По ли тич ко на си ље укљу чу је мно ге рад ње ко је на ру ша ва ју 
основ на пра ва чо ве ка, по себ но пра ва на жи вот, сло бо ду. То се пре 
све га по ред оста лог ми сли на рат, агре си ју, уну тра шње су ко бе – 
пр вен стве но ору жа не по бу не и гра ђан ске ра то ве, за тим по ли тич ке 
не ми ре, прет ње си лом, раз не вр сте му че ња из по ли тич ких раз ло га, 
на сил не по ли тич ке не ре де, устан ке, ге рил ска деј ства и те ро ри зам.
Кључ не ре чи: По ли ти ка, на си ље, др жа ва, си ла, моћ, ме ђу на род ни од но си
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DEFINITIONOFVIOLENCE

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 – main-
ly 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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Ка да је го во ри мо о јав но сти као о по себ ном/про ла зном об-
ли ку дру штве ног гру пи са ња, као две основ не ли ни је про ми шља-
ња/ про бле ма ти за ци је из два ја ју се ње на по ве зи ва ња са раз ма тра-
њем функ ци о ни са ња дру штве не гру пе из со ци јал но- пси хо ло шке 
пер спек ти ве, од но сно са ди на ми ком гру пе и ње ним ког ни тив ним 
обра сци ма ко ји по је дин цу сто је на рас по ла га њу у јав ној сфе ри. 
Ове ког ни тив не и вред но сне ма три це гру па уче ству ју, кроз усво-
је не дру штве не иден ти те те у про це си ма фор ми ра ња мње ња по је-
ди на ца, као и у ши рем про це су фор ми ра ња јав ног мње ња, пу тем 
ме диј ски по сре до ва не јав не де ба те.

По је ди нац на сту па у јав но сти из свог дру штве ног иден ти те-
та, ка да гла са или уче ству је у јав ној де ба ти, гра ђан ским ини ци ја-
ти ва ма. Он је та да чо век све ден на дру штве но би ће са од ре ђе ним 
ста во ви ма, вред но сти ма и уве ре њи ма ко ја су део кон сти ту и са ња 
со ци ја ноп си хо ло шког ком плек са зва ног јав но мње ње. Пи та ње ко-
јим се ба ве со ци јал ни пси хо ло зи и кул ту ро ло зи је сте да ли и у ко јој 
ме ри та при пад ност јав но сти уни фи ку је по је дин ца, јер чо век ре а-
гу ју ћи као дру штве но и по ли тич ко би ће на од ре ђе ни про блем/ фе-
но мен у дру штву ти пи фи ку је сво је људ ско ис ку ство, са о бра жа ва га 
не ким обра сци ма и сме шта у од ре ђе не дру штве не и кул тур не окви-
ре, из ла зи из свог пот пу ног ин ди ви ду а ли зма, его и зма и су бјек ти-
ви зма. Реч је о ког ни тив ним и вред но сним схе ма ма ко је по је ди нац 
гра ди као дру штве но би ће, кроз при пад ност или не при пад ност од-
ре ђе ној дру штве ној гру пи, кул ту ри и ње ним иден ти те ти ма и кул-
тур ним ко до ви ма. На ше раз ма тра ње кре ће се сме ру по ве зи ва ња те-
за В. Прај са и ти по ва кул ту ре М. Да глас.1) 

1) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis“ in PublicOpinion
Research,CommunicationResearch,1988; 15; стр. 659; Да глас, М., Особекојенедостају, 
Са ми здат, Бе о град, 1998.
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Ако је раз у ме ва мо у кљу чу дис кур зив ног мо де ла, јав ност 
по сто ји као по тен ци јал на у јав но по сре до ва ном ко му ни ка циј ском 
ком плек су љу ди као при пад ни ка пу бли ке, на ни воу ин ди ви ду ал-
не и ко лек тив не ког ни ци је и на ни воу дру штве них иден ти фи ка-
ци ја ко је се у дис кур зив ним про це си ма ус по ста вља ју. Основнa 
ли ни ја кон цеп ту а ли зо ва ња у окви ру дис кур зив ног мо де ла јав но 
мње ње тре ти ра као аморф ну дру штве ну тво ре ви ну, али по сто је 
и ори јен та ци је ко је га по ве зу ју са по став ка ма со ци о ло ги је гру пе, 
па се оно схва та као ре зул тат ин тер ак ци је уну тар гру пе. Ли ни ја 
кон цеп ту а ли зо ва ња ко ја јав ност схва та као вр сту по лу ор га ни зо ва-
не дру штве не це ли не, „ру ди мен тар ног дру штве ног ор га ни зма ко ји 
чи не по је дин ци или гру пе ме ђу соб но по ве за ни ма сов ним ме ди ји-
ма“ по ка зу је се као по себ но зна чај на. На и ме, она омо гу ћа ва по-
ве зи ва ње са гле да ва ња ди на ми ке уну тар гру пе и из ме ђу гру па. С 
овим од ре ђе њем ко ре спон ди ра те о риј ски про дук тив но по ла зи ште 
у те о риј ској раз ра ди дис кур зив ног мо де ла ко је је по ну дио В. Прајс 
сво јим кон цеп ту ал ним по ве зи ва њем ни воа ис тра жи ва ња, ка ко би 
об ја снио про це се пу тем ко јих се ма сов на пу бли ка тран сфор ми ше 
у јав ност. За ни мљи во је при ме ти ти су прот ност сме ро ва те о риј ских 
на по ра овог ауто ра и оних Ј. Ха бер ма са, ко ји је оп сер ви рао упра во 
су прот ни про цес – пре тва ра ње пу бли ке у ма су.2)

У зна че њу ко је јој је дао В. Прајс, јав ност пред ста вља про-
дукт ме ха ни за ма дру штве ног струк ту ри ра ња пу бли ке, ор га ни зо ва-
ња по је ди на ца кроз фор ми ра ње и из ра жа ва ње њи хо вог мње ња пу-
тем уче шћа у јав ној ко му ни ка ци ји; у ме диј ски по сре до ва ној јав ној 
де ба ти/ко лек тив ном од лу чи ва њу о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. 3)

По ла зна иде ја В. Прај са је та да те о ри ја јав ног мње ња мо ра 
раз у ме ти ко му ни ка тив ни кон текст уну тар ко јег се од ви ја про цес 
ин ди ви ду ал не ког ни ци је, са зна ња; од но сно струк ту ру иде ја ко је 
се аку му ли ра ју у јав ном до ме ну и си сте му дру штве них ре ла ци ја 
из ме ђу при пад ни ка јав но сти, то ком њи хо вог од лу чи ва ња /фор ми-
ра ња ми шље ња о оп штем про бле му, кроз уче шће у јав ној ко му-

2) Al big, W., (1956)ModernPublicOpinion, New York: McGraw-Hill Bo ok Com pany, Inc., 
пре ма То мић, З., Комуникацијаијавност, стр.107.

3) О основ ним раз ли ка ма из ме ђу дис кур зив ног и агре га тив ног мо де ла оп шир ни је у Ми-
ли во је вић, С „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“,Реч64.10, 2001, стр. 179-181. У 
окви ру ове те о риј ске ори јен та ци је по зна ча ју се из два ја дис кур зив ни мо дел јав но сти 
ко ји је по сту ли рао Ј. Ха бер мас. Од ре ђу ју ћи јав ност као при ват не љу де (гра ђа не) ко ји 
оку пље ни у пу бли ку ра ци о нал но рас пра вља ју о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, Ха бер-
мас по тен ци ра сле де ћа нор ма тив на по ла зи шта: ра ци о нал ност/ кри тич ност, отво ре ност 
(тран спа рент ност и оп шту до ступ ност) и су ве ре ност (од су ство би ло ка кве до ми на ци је 
и мо ћи осим сна ге бо љег ар гу мен та) јав но сти као ње на де фи ни шу ћа свој ства. Њи хо ве 
кри тич ке ин тер пре та ци је и оспо ра ва ња про ду ко ва ли су ре ле вант не те о риј ске кон тро-
вер зе.
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ни ка ци ји. Она мо ра и да об ја сни ка ко су про це си ин ди ви ду ал ног 
са зна ња огра ни че ни од стра не ви ших ни воа, од но сно ши рих дру-
штве них кон тек ста и про це са ко му ни ка ци је: јав не де ба те и дис кур-
са. Со ци јал ни аспект фор ми ра ња мње ња од но си се не са мо ин тер-
ак ци ју иде ја већ и на ор га ни зо ва ње јав но сти у со ци јал не струк ту ре 
( гру пе, фрак ци је, ко а ли ци је, ма њи не, ве ћи ну) кроз дис кур зив ну 
ко му ни ка ци ју.4)

Про цес ин фор ми са ња по је ди на ца и фор ми ра ња њи хо вог ми-
шље ња кроз пар ти ци пи ра ју у јав ној/ме диј ској ди ску си ји по ве зан 
је не са мо са оп штим про бле мом о ко ме се рас пра вља, већ и са 
ис по ље ним или ан ти ци пи ра ним иде ја ма дру гих. Јав на сфе ра на 
из ве стан на чин чу ва, „пам ти“ чи та ву исто ри ју дру штве не ин тер ак-
ци је, као ис по ље на гле ди шта на про блем, аку му ли ра на у њој. Ор-
га ни за ци ја иде ја и со ци јал них ре ла ци ја раз ви ја ју се за јед но у том 
сми слу што се иде је ин тер пре ти ра ју пу тем јав ног пре зен то ва ња 
по је ди на ца и дру штве них гру па ко је их за сту па ју. Уче шће у јав ном 
дис кур су, та ко, омо гу ћа ва по је дин ци ма да ис по ље и мо ди фи ку ју не 
са мо сво је иде је и пер спек ти ве по сма тра ња про бле ма већ и сво је 
со ци јал не од но се. У том сми слу дис кур зив на ко му ни ка ци ја про-
из во ди/ак ти ви ра јав ни ка та лог иде ја, сим бо ла и пер спек ти ва као 
и струк ту ре со ци јал них од но са уну тар јав не сфе ре ко је по је дин цу 
сто је на рас по ла га њу ка да фор ми ра сво је мње ње о ак ту ел ним дру-
штве ним пи та њи ма.

Фор ми ра ње јав ног мње ња под зна чај ним је ути ца јем ко лек-
тив ног ре пре зен то ва ња иде ја, по зи ци ја, гле ди шта на да ти про блем, 
ко ји се оства ру је пу тем пред ста вља ња дру штве них гру па и њи хо-
вих ли де ра (пар ти ја, дру штве них по кре та, ор га ни за ци ја, ин те ре-
сних гру па, ха ри зма тич них ли де ра и дру гих со ци јал них ен ти те та) 
ко ји уче ству ју у јав ној де ба ти. Украт ко, оно укљу чу је струк ту ри ра-
ње ма се у со ци јал но ор га ни зо ва ну пу бли ку/јав ност. Јер, по је дин ци 
ре а гу ју на јав на пи та ња/про бле ме не при мар но ин ди ви ду а ли зи ра-
но, већ кроз пар ти ци па ци ју у ши рим ко лек тив ним про це си ма од-
лу чи ва ња и кроз усво је не ког ни тив не ма три це од ре ђе них дру штве-
них гру па као „стра на“ у рас пра ви. У ис тра жи ва њу ин ди ви ду ал не 
по ли тич ке ког ни ци је и фор ми ра ња мње ња, као фор ми со ци јал ног 
по на ша ња ко ји ма при пад ни ци јав но сти уче ству ју у ко лек тив ном 
од лу чи ва њу, по треб но је пре мо сти ти јаз из ме ђу ин ди ви ду ал ног и 
ко лек тив ног ни воа. „Струк ту ра јав ног по ли тич ког дис кур са и со-
ци јал на ор га ни за ци ја јав но сти кон стру и са не су де ло ва њем ин ди-
ви ду ал них ког ни ци ја и њи хо вих из ра жа ва ња ко је „хра не“ јав ну 
де ба ту. А и обр ну то, ор га ни за ци ја јав ног дис кур са и дру штве не 

4) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis“, стр. 663-664
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струк ту ре јав но сти ути чу на ин ди ви ду ал ну ког ни ци ју и по на ша-
ње при пад ни ка јав но сти у про це си ма дру штве не ко му ни ка ци је и 
то ком фор ми ра ња мње ња. Тај ути цај се оства ру је пу тем рас по ло-
жи вих обра за ца, ког ни тив них ма три ца, иде о ло шких ори јен та ци ја, 
иде ја у јав ној/ме диј ској сфе ри.

Си мул та ност ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по на ша ња као 
ком плек сни про цес ви ше стру ких по врат них ути ца ја из ме ђу ова 
два ме ђу соб но укр ште на/по ве за на ни воа те шко је ем пи риј ски по-
ста ви ти. „Ра зу ман смер у том сми слу био би те о риј ско раз ла га ње 
про це са на две кла се про бле ма: ка ко со ци јал ни ни во ста во ва и 
струк ту ре про ис ти че из ин ди ви ду ал них ми шље ња и ак ци ја; ка ко 
јав не струк ту ре и ста во ви об у хва та ју, пру жа ју од ре ђе ни кон текст 
(дру штве ни, кул тур ни, ког ни тив ни) у ко ме љу ди де лу ју“.5)

Ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју основ ни на чин на ко ји раз-
ли чи ти при пад ни ци пу бли ке до би ја ју зна ња о то ме шта се до га ђа 
у ши рој јав но сти/дру штве ној ствар но сти. Та ко је раз ми шља ње о 
по ли тич ким пи та њи ма бар де лом струк ту ри ра но пу тем ма сов них 
ме ди ја ко ји по ве зу ју екс пре си је и ак ци је јав них уче сни ка и ти ме 
ка рак те ри шу, ма те ри ја ли зу ју „стра не“ у јав ној рас пра ви по во дом 
да тог пи та ња. Иде је се кон кре ти зу ју пу тем пред ста вља ња дру-
штве них гру па и ли де ра ко ји их ре пре зен ту ју.

Цен трал но пи та ње за ис тра жи ва ње јав ног мње ња је то до ко-
је ме ре ма сов но по сре до ва на ин фор ма ци ја (о од но си ма дру штве-
них гру па и о то ме ко је стра не за у зи ма ју ка кво гле ди ште у де ба ти 
око да тог пи та ња) „по ма же“ при пад ни ци ма ма сов не пу бли ке да 
раз у ме ју тај оп шти про блем и ре а гу ју на ње га. Ка ко ма сов на ко-
му ни ка ци ја, омо гу ћа ва ју ћи при пад ни ци ма пу бли ке да пра те јав ну 
де ба ту, „аси сти ра“ у ко лек тив ној ор га ни за ци ји јав но сти. Или још 
ди рект ни је, да ли је и у ко јој ме ри мо гу ће ме диј ски фа во ри зо ва ти 
од ре ђе не пре фе рен це (гле ди шта, ин тер пре та ци ја, „стра на“ у јав-
ној де ба ти ). Од го вор нам, По В. Прај су, пру жа со ци јал ноп си хо-
ло шко ис тра жи ва ње груп не иден ти фи ка ци је, пре ци зни је те о ри ја 
дру штве не иден ти фи ка ци је.

Са вре ме на ис тра жи ва ња со ци јал не иден ти фи ка ци је и ме ђу-
груп них од но са упу ћу ју на ме ха ни зме ко ји ма по ру ке фо ку си ра не 
на со ци јал ни кон фликт мо гу про ду ко ва ти груп но по сре до ва не од-
го во ре код при пад ни ка ме диј ске пу бли ке/јав но сти. Ме диј ски из ве-
шта ји о раз ли ка ма из ме ђу гру па у од лу чи ва њу око про бле ма, ин-
ду ку ју од го вор при пад ни ка ма сов не пу бли ке на про блем пре као 

5) Pri ce, V., On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch, 1988; 15; 659, стр. 667.
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при пад ни ка да тих гру па не го као изо ло ва них ин ди ви дуа. Дру штве-
на иден ти фи ка ци ја је ба зич ни ког ни тив ни и пер цеп ту ал ни про цес 
ко ји под ра зу ме ва груп но по на ша ње. 6) 

Ва жно пи та ње у овом кон тек сту је сте то ка ко про це си со ци-
јал не иден ти фи ка ци је мо гу до при не ти ор га ни зо ва њу ма сов не пу-
бли ке и фор ми ра њу јав ног мње ња. Ве сти о кон флик ти ма ме ђу гру-
па ма мо гу ство ри ти ма сов ну пу бли ку са со ци јал ним кон тек стом 
за про ми шља ње про бле ма. Пре ци зни је, ме ди ји ства ра ју при ли ку 
да при пад ни ци ма сов не пу бли ке од го ва ра ју на про блем кроз је дан 
или дру ги со ци јал ни иден ти тет, за пра во они по кре ћу про цес со ци-
јал не иден ти фи ка ци је и при том, кроз пред ста вља ње дру штве них 
гру па и њи хо вог од но ше ња пре ма да том про бле му, кроз пре зен-
то ва ње груп них пер спек ти ва нор ми, од ли ка, ори јен та ци ја, мо гу 
фа во ри зо ва ти од ре ђе не. Ме диј ски из ве шта ји о ме ђу груп ним кон-
флик ти ма, ин ду ко ва њем љу ди да ми сле о не ком пи та њу и ре а гу-
ју на ње га кроз од ре ђе не груп не иден ти те те, со ци јал но ор га ни зу ју 
јав ност то ком вре ме на. Тре нут на из ло же ност ме диј ским по ру ка ма 
не до во ди не по сред но до про ме не мње ња. Ипак, ми шље ња и по-
на ша ња од ре ђе не гру пе се то ком вре ме на уче и учвр шћу ју, па су 
ефек ти гру пе ја чи што је из ло же ност ду жа. 

Ефек ти ме диј ски по сре до ва не дру штве не иден ти фи ка ци-
је мо гу да се аку му ли ра ју, па раз у ме ва ње од ре ђе них про бле ма из 
тач ке гле ди шта ода бра не гру пе пред ста вља не што што при пад ни-
ке пу бли ке ди фе рен ци ра у од но су на при пад ни ке дру гих гру па, а 
услич ња ва са при пад ни ци ма вла сти те гру пе. Ако ове ефек те дру-
штве не иден ти фи ка ци је си ту и ра мо у ши ри кон текст си стем ских 
про це са јав не ко му ни ка ци је ко ји су ве за ни за од ре ђе но пи та ње, 
мо же мо ви де ти ка ко ме диј ски из ве шта ји о груп ним кон флик ти ма 

6) Пре ма Тар не ру (1985) кон цепт соп ства (иден ти те та) пред ста вља ор га ни зо ва ну ког ни-
тив ну струк ту ру, чи је је функ ци о ни са ње при ла го дљи во и си ту а ци о но спе ци фич но.; са-
мо од ре ђе ни део иден ти те та је ак ти ви ран у да том мо мен ту, јер у да тој си ту а ци ји по је-
дин ци усва ја ју је дан од мно го број них мо гу ћих соп ства, ак ти ви ра ју ћи је дан пре ћут ни 
аспект њи хо вих лич них или дру штве них иден ти те та. Од ре ђе не „би хе ви о рал не си ту а-
ци је“, нај че шће ме ђу груп ни кон флик ти или над ме та ње ан га жу ју со ци јал ни иден ти тет., 
ак ти ви ра ју иден ти фи ка ци ју са од ре ђе ном гру пом чи је се пер спек ти ве усва ја ју у раз-
у ме ва њу дру штве ног окру же ња и од го ва ра њу на ње га. Ова ка те го ри за ци ја љу ди пре-
ма гру па ма је кључ ни сте ре о ти пи зу ју ћи про цес ко ји ре зул ти ра пре у ве ли ча ва ним или 
ак цен то ва ним пер цеп ци ја ма ме ђу груп не раз ли чи то сти и ин тра груп не слич но сти. Ка да 
се по је дин ци сма тра ју чла но ви ма гру пе, они су на не ко на чин (са мо)при си ље ни да бу ду 
слич ни дру гим при пад ни ци ма у свој стви ма, осо би на ма и по на ша њу не го ка да се сма-
тра ју ску пом одво је них ин ди ви дуа. Про цес има три фа зе: ка те го ри зо ва ње и са гле да ва ње 
се бе и дру гих као чла но ва гру пе, у са гла сно сти са пре ћут ним дру штве ним иден ти те том; 
уче ње ре пре зен та тив них, ти пич них ка рак те ри сти ка и по на ша ња гру пе и усва ја ње са-
гле да них сте ре о тип них ка рак те ри сти ка вла сти те гру пе укљу чу ју ћи и од но ше ња пре ма 
се би.

 Pri ce, V., On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch, 1988; 15; 659, стр. 670
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до при но се вре ме ном со ци јал ној ор га ни за ци ји, ди фе рен ци ја ци ји 
јав но сти у ши рим раз ме ра ма, на гло бал ном ни воу. 7)

Ути цај спро ве ден кроз со ци јал ну иден ти фи ка ци ју тре ба 
раз у ме ти као вр сту са мо у бе ђи ва ња. Та ко ак ти ви ра ни дру штве ни 
иден ти тет функ ци о ни ше као ин тер пре та тив ни оквир, ког ни тив на 
струк ту ра, груп на схе ма ко ја ор га ни зу је пер цеп ци ју, ког ни ци ју и 
по на ша ње/ре ак ци ју на про блем а и ши ре. Де лу ју ћи с вре ме ном, 
груп на ма три ца ме ња ми шље ња, ста во ве, чи не ћи их до след ни јим 
у од но су на усво је ни оквир гру пе. Овај про цес са мо у бе ђи ва ња кроз 
со ци јал ну иден ти фи ка ци ју мо же се пре схва ти ти као на чин на ко ји 
се јав но мње ње фор ми ра пре не го као ме ха ни зам за про ме ну ми-
шље ња.8)

Дру гу ва жну по ла зни цу у раз ма тра њу јав но сти као со ци о-
кул тур ног про сто ра пру жа нам те о ри ја кул тур них скло но сти као 
„дру штве них ја ста ва“ ко ју је по ну ди ла М. Да глас. Она по ла зи од 
прет по став ке да че ти ри вр сте кул тур не скло но сти по тен ци јал но 
по сто је у сва кој гру пи љу ди, а да се оне уза јам но над ме ћу и да сва-
ка усме ра ва по на ша ње ка јед ној или дру гој вр сти ор га ни за ци је и 
ру ко во ди се раз ли чи тим дру штве ним вред но сти ма у ве зи са њом. 
Не же ле ћи да их име ну је јер би их ти ме и огра ни чи ла на на чин 
ко ји не од го ва ра ње ном мо де лу кул тур них скло но сти ко ји је кон-
стру и сан у две ди мен зи је: струк ту ри и по ве за но сти, аутор ка их је 
схе мат ски при ка за ла кроз озна ча ва ње сло ви ма А, Б, Ц, Д, и пред-
ста ви ла кроз три фи гу ре: „пи о нир“, „све ти чо век“ и „чи нов ник“. 
Пр ва кул тур на скло ност „или „чи нов ник“ по др жа ва тра ди ци ју и 
по ре дак, ве зу је се за чвр сто по ве за не гру пе са сло же ном струк ту-
ром, на при мер, хи је рар хи је. Дру гу кул тур ну скло ност под на зи-
вом „пи о нир“од ли ку ју сла ба струк ту ра, сла ба по ве за ност, ком пе-
ти тив ни ин ди ви ду а ли зам. Она за сту па ин ди ви ду ал но над ме та ње и 
не др жи до тра ди ци је, за њу се ве зу је сла ба ко лек тив на де лат ност 
и сло бод но пре го ва ра ње по је ди на ца, што је иде ал за ра ци о нал ног 
еко ном ског чо ве ка .9)

Тре ћа кул тур на скло ност, или „све ти чо век“ од го ва ра за тво-
ре ном, јед но став ном ега ли тар ном си сте му, сек та шком ко лек ти ву, 

7) Pri ce, V., On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch, 1988; 15; 659, стр. 672.

8) Ме ђу чи ни о ци ма ко ји ути чу на про цес фор ми ра ња ка ко ин ди ви ду ал них мње ња та ко и 
јав ног мње ња ва жан мо ме нат пред ста вља ју ути ца ји здра во ра зум ских те о ри ја на ту ма че-
ње со ци јал них по ја ва и до га ђа ја. М. Ва со вић је у свом ра ду „Јав но мње ње и здра во ра-
зум ско ми шље ње“ ука за ла на „по ре кло, ка рак те ри сти ке и основ не пси хо ло шке функ ци-
је ових те о ри ја. Оп шир ни је у „Јав но мње ње и здра во ра зум ско ми шље ње“, Социолошки
преглед, 29-1, Бе о град, 1995.

9) Да глас, М., Особекојенедостају, Са ми здат, Бе о град, 1998. стр. 111
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а ње на кључ на осо би на је оства ри ва ње јед на ко сти, као и пре ци-
зна пра ви ла; ве зу је се за чвр сто по ве за не гру пе са сла бом струк ту-
ром, (на при мер ега ли тар не ен кла ве) Че твр та кул тур на скло ност, 
по го ду је они ма ко ји из бе га ва ју хи је рар хи је и удру жи ва ње и те же 
изо ла ци ји. Ве зу је мо је за изо ло ва не по је дин це (до бро вољ но или 
при нуд но) до слов но са ме, или изо ло ва не у сло же ним струк ту ра ма 
(еклек тич ке вред но сти). За ову кул тур ну скло ност и за ону озна-
че ну фи гу ром „чи нов ни ка“ ве зу је мо дру штво ко јим до ми ни ра ју 
огра де, утвр ђе ни по ло жа ји и пра ви ла ко ја раз два ја ју по је дин це 
и огра ни ча ва ју њи хо ву сло бо ду из бо ра. Ка ко се од њих кре ће мо 
ка“пи о ни ру“и „све том чо ве ку“ огра де по ста ју сла би је. У кре та њу 
од „пи о ни ра“ и изо ло ва ног пре ма „чи нов ни ку“ и „све том чо ве ку“ 
по је дин ци по чи њу са ми и не за ви сно од дру гих да се ор га ни зу ју и 
обра зу ју чвр сто по ве за не гру пе. 

Сва ка од на ве де них кул ту ра по год на је за не ке ор га ни за ци-
о не ци ље ве. Кад се тра жи сло же на ко ор ди на ци ја, ра зум но је раз-
ви ја ти обра зац кул тур не скло но сти „чи нов ник“и не го ва ти вред но-
сти и ста во ве ко ји га оправ да ва ју. Кад је по треб на ин ди ви ду ал на 
ини ци ја ти ва раз ви ја се обра зац кул тур не скло но сти „пи о нир“. Кад 
се тра жи уса гла ше на по бу на, ра зум но је по ти сну ти ин ди ви ду ал не 
раз ли ке и из гра ди ти ега ли тар ну гру пу. Две нај су прот ста вље ни је 
кул тур не скло но сти су „чи нов ник“ и „пи о нир“. Кул тур на скло ност 
ко ја по др жа ва сло же ну ор га ни за ци ју („чи нов ник“) олак ша ва ко ор-
ди на ци ју за хва љу ју ћи по вољ ном, сло же ном уре ђе њу про сто ра и 
вре ме на. Нај сло бод ни ја је изо ло ва на осо ба ко ја се уоп ште не ко-
ор ди ни ра. 

У сва кој за јед ни ци по тен ци јал но по сто је све че ти ри вр сте 
кул ту ре ко је се ак ту е ли зу ју и не пре ста но ак тив но су ко бља ва ју. У 
иде ал ном слу ча ју ни јед на кул ту ра не би тре ба ло да бу де по ти сну та 
од стра не дру гих. Али кул ту ра изо ло ва ног по је дин ца је не из бе жно 
ис кљу че на, јер по де фи ни ци ји ни је ор га ни зо ва на. Ан та го ни стич ки 
од нос три пре о ста ле кул ту ре чи ни по Да гла со вој су шти ну де мо-
кра ти је, јер се сва ка од кул тур них скло но сти су прот ста вља дру-
ги ма и сва ка се бо ри да пре ва зи ђе ор га ни за ци о не не до стат ке ко ји 
про ис ти чу из ње ног кул тур ног ста ва.

Сма тра се да је у плу ра ли стич ком по ли тич ком си сте му моћ 
ши ро ко рас пр ше на на раз ли чи те дру штве не гру пе. Ни јед на гру па 
не по сти же до ми на ци ју и сви има ју мо гућ ност да се чу је њи хов 
глас. Али, аутор ка се пи та ка ко де фи ни са ти тај „глас“. По јам по ли-
тич ког плу ра ли зма мо рао би се про ши ри ти на та кав на чин да ни-
је дан од че ти ри кул тур на гла са не до ми ни ра про це сом дру штве не 
стра те ги је и да не оства ру је свој про грам ис кљу чу ју ћи дру ге. Ако 
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су од но си кул ту ра су штин ски кон фликт ни, ка ко се мо же оства ри ти 
њи хо ва по де ла мо ћи и ускла ди ти њи хо ва кул тур на ра зно вр сност? 
Да би од го во ри ла на ово пи та ње, М. Да глас је у раз ма тра ње уве ла 
по јам дру штве не стра те ги је и ње не ар гу мен та ци је и од го вор фор-
му ли са ла ова ко: „мо жда се кул тур на ра зно вр сност мо же ускла ди ти 
по мо ћу та ко зва ног ар гу мен та тив ног обр та у ана ли зи про це са стра-
те ги је ре ша ва ња дру штве них про бле ма“ . 10)

У јав ној сфе ри, сма тра аутор ка, јав но мње ње се не кри ста ли-
зу је ми стич ним про це си ма из ску па ато ми зи ра них, по је ди нач них 
мње ња, јер „ар гу мен ти стра те ги је ре ша ва ња дру штве них про бле ма 
мо ра ју од ра жа ва ти дру штве не кон тек сте из ко јих до ла зе, бу ду ћи да 
су су ко бље не нор ме и те жње осно ва на ко јој на ста је су коб стра те-
ги ја. Ти ар гу мен ти на ста ју и су прот ста вља ју се јед ни дру ги ма у 
јав ној сфе ри“. Иде ја Мар те на Ха је ра о ко а ли ци ји дис ку ра нај бо ље, 
по аутор ки, опи су је тај кон цепт.“ Ко а ли ци ја дис ку ра је гру па ак те ра 
ко ји има ју за јед нич ки со ци јал ни кон структ. Со ци јал ни кон струк ти 
да ју ја сно зна че ње ви ше знач ним дру штве ним окол но сти ма; они су 
сред ства за уре ђи ва ње до га ђа ја. Дру штве не кон струк те уоб ли чу је 
ди курс кроз ко ји они мо гу би ти по ве за ни са спе ци фич ним ин си-
ту ци ја ма и ак те ри ма. Ко а ли ци је дис кур са бо ре се у јав ној сфе ри 
за ле ги ти ми тет. Оне гра де ар гу мен те и по ку ша ва ју да их укло пе у 
стра те ги ју. Мо же мо их схва ти ти као кул ту ре у ди ја ло гу.“ 11)

У овом кон тек сту, по треб но је бли же од ре ди ти по јам дис кур-
са ко ји би фи гу ри рао уну тар ова ко по ста вље них ре ла ци ја јав но сти 
и кул ту ре. Дис курс, ка ко га ов де ко ри сти мо, мо же се де фи ни са ти 
као „на чин кон стру и са ња зна че ња ко ји вр ши ути ца је и ор га ни зу је 
и на ше ак ци је и на ше схва та ње се бе. “ 12) 

По јам дис кур са ве о ма је нео д ре ђен, чак кон тро вер зан; и док 
га ауто ри по пут М. Фу коа ве зу ју за моћ, у кон тек сту раз ма тра ња 
ме диј ских пред ста ва, осам де се тих го ди на, он је у оп сер ви ра ње 
уве ден као за ме на за по јам иде о ло ги је. Глав ни раз лог за ову за ме ну 
са сто јао се у то ме „што по јам иде о ло ги је, као не што што прет хо ди 
про це су ме диј ског пред ста вља ња или је из дво је но из ње га, а ипак 
игра ути цај ну уло гу у том про це су, во ди у про бле ме.“ Он упу ћу је 
на то да ме диј ске пред ста ве пре но се иде о ло ги ју ко ја, то бо же, има 
не за ви сну ег зи стен ци ју. Тер мин „дис курс“, с дру ге стра не, су ге ри-

10) Ка ко М. Да глас на во ди, кре и ра ње дру штве не стра те ги је под ра зу ме ва „ствар но из но ше-
ње ар гу ме на та и прак ти чан ре то рич ки рад ана ли зе мен тал них окви ра, њи хо во ар ти ку-
ли са ње и кон стру и са ње осе ћа ња вред но сти и зна ча ја“. (Да глас, М., Особекојенедоста-
ју, Са ми здат, Бе о град, 1998. Стр. 111)

11) Да глас, М. Особекојенедостају, стр. 112.

12) Бригс, А., Кол би, П.,Уводустудијемедија, стр. 472-473.
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ше да би сам чин пре но ше ња ин фор ма ци ја о све ту тре ба ло да бу де 
фо кус сва ког ис пи ти ва ња де ло ва ња ме диј ских пред ста ва. Ста тус 
ме диј ских пред ста ва као дис кур са „омо гу ћа ва нам да ми сли мо о 
њи ма не са мо као о не че му што над гра ђу је или ре пре зен ту је по сто-
је ће ка те го ри је, већ за пра во као не што што кре и ра па ра ме тре тих 
ка те го ри ја. Та кве ка те го ри је су сим бо лич ка сред ства име но ва ња 
оних аспе ка та на ших иден ти те та ко је сва ко днев но про жи вља ва-
мо“. Ме диј ске пред ста ве не са мо да до при но се раз у ме ва њу ових и 
дру гих ка те го ри ја и про мо ви шу их, већ че сто мо гу да их про из во-
де, кре и ра ју, иза зи ва ју, об ли ку ју. Кон цепт дис кур са омо гу ћа ва раз-
у ме ва ње ме диј ских пред ста ва као не че га што ства ра и на гла ша ва 
раз ли ке ме ђу љу ди ма/дру штве ним гру па ма. Та ква кла си фи ка ци ја 
иден ти те та и раз ли ка увек пред ста вља осно ву за од но се мо ћи. Ме-
диј ске пред ста ве не де лу ју са мо та ко што го во ре „дру гим љу ди ма 
о „на ма“. Оне и на ма го во ре о дру гим љу ди ма. И го во ре шта зна чи 
„ми“у кон тек сту од ре ђе не дру штве не си ту а ци је.13)

Ме диј ске пред ста ве че сто ко ри сте ре пер то ар не ких иден-
ти те та и обр ну то ко ри сте ре пер то ар дру гих иден ти те та на ве о ма 
огра ни чен на чин. Док те о ри ја иде о ло ги је схва та ко му ни ка ци ју или 
пред ста вља ње као „сред ство“ за пре но ше ње иде о ло ги је у слу жби 
одр жа ва ња и ја ча ња од но са мо ћи, „дис курс“, с дру ге стра не, пре-
до ча ва пред ста вља ње као не што што је упле те но у од но се мо ћи. 
Уме сто да пре но си иде о ло ги ју са др жа ји ма пред ста ва, „дис курс“ 
ука зу је да сам чин пред ста вља ња об ли ку је на ше од но се са све том, 
со бом и дру ги ма. Да кле, сам ар ти ку ла циј ски ни во по ста је зна ча јан, 
са гле да ва се као про цес с од ре ђе ним им пли ка ци ја ма на од но се мо-
ћи у дру штву. Пре ма овом схва та њу, не по сто ји ни шта из ван да тог 
„дис кур са“ – ни ка ква „ре ал ност“ као та ква – осим дру гих „дис кур-
са“. Бор бе за моћ од ви ја ју се, он да, у над ме та њу из ме ђу и уну тар 
да тих дис кур са, на два на чи на: или до во де у пи та ње сте ре о ти пе 
ко ји су че сто ре зул тат из ве сних ка те го ри ја (нпр. ра се, кла се, ро да) 
, или ис пи ту ју оправ да ност ка те го ри ја као не чег што је де фи ни тив-
но. Бор бе се во де око пр вен ства дис кур са ства ра њу ини ци јал них 
де фи ни ци ја дру штве не ствар но сти, од но сно фор му ли са њу па ра ме-
та ра ње ног од ре ђе ња/ ин тер пре та ци је.

Пре ма ми шље њу за го вор ни ка со ци јал ног кон струк ци о ни-
зма, иден ти тет се кон стру и ше на осно ву дис кур са рас по ло жи вих 
у од ре ђе ној кул ту ри на ко је се љу ди осла ња ју у ко му ни ка ци ји с 
дру ги ма. Људ ски иден ти тет на ста је пре пли та њем мно го број них 
раз ли чи тих дис кур са (дис курс кла сне при пад но сти, ет ни ци те та, 
ро да...), сва ко од нас рас по ла же мно штвом дис кур са ко ји не пре-

13) Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, стр. 472-473.
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ста но де лу ју кон стру и шу ћи и про из во де ћи на ше иден ти те те. Они 
су бли ско по ве за ни са струк ту ра ма и прак сом сва ко днев ног жи во та 
у дру штву, ин те гри са ни у њих као не што што их бит но од ре ђу је. 
Струк ту ре мо ћи пре тен ду ју на то да озна ча ва ју од ре ђе не дис кур се 
ка „исти ни те“, на су прот оста лим и та ко оства ру ју пред ност у сиг-
ни фи ка ци ји ствар но сти, од но сно де фи ни са њу па ра ме та ра, окви ра 
за ње но „ре кре и ра ње“. У овом сми слу, дис кур си су те сно по ве за ни 
с од но си ма мо ћи, па сто га има ју ва жне по ли тич ке им пли ка ци је.14)

По свом по ре клу, „моћ из ви ре из при род них спо соб но сти 
чо ве ка и из при ро де со ци јал них од но са ко ји на ста ју у раз ли чи-
тим исто риј ским и дру штве ним окол но сти ма и епо ха ма. (...) Оно 
што је бит но за ко ри шће ње тих мо ћи је сте њи хо ва ра ци о нал на или 
ира ци о нал на упо тре ба“. „Ра ци о нал но ко ри шће ње омо гу ћа ва ло је 
ус по ста вља ње са др жај ни јег и бо га ти јег по ли тич ког и со ци јал ног 
жи во та. Ира ци о нал на упо тре ба по је ди нач не и груп не мо ћи, ко ја је, 
на жа лост че шћа то ком исто ри је, за тва ра ла је и уни шта ва ла по ли-
тич ки и со ци јал ни жи вот и по ли тич ку за јед ни цу.“ 15)

Ка ко ис ти че М. Фу ко, „у сва ком се дру штву про дук ци ја дис-
кур са у исти мах кон тро ли ше, се лек ту је, ор га ни зу је и рас по де љу је, 
и то у из ве сним по ступ ци ма чи ја је уло га да укро те моћ и опа сност 
дис кур са, да овла да ју ње го вим не пред ви дљи вим до га ђа ји ма, да из-
бег ну ње го ву те шку и опа сну ма те ри јал ност“.16) 

Фу ко, ме ђу тим, ука зу је и на по сто ја ње од но са до ми на ци је 
ко ји се оства ру ју пу тем од ре ђе них тех нич ких ин стру ме на та. Фо-
кус је на утвр ђи ва њу ра зно вр сно сти тех ни ка и њи хо вих по сле ди ца 
ко ји ма се оства ру ју до ми на ци ја и власт над по је дин цем.17)

Јед ну вр сту дис кур са Фу ко сма тра на ро чи то зна чај ном, то је 
„исто риј ско-по ли тич ки ди курс“ ко ји се ја вља у пе ри о ди ма ре во-
лу ци о нар них пре ви ра ња и на стан ка гра ђан ства у Ен гле ској 17. и 
Фран цу ској 18. ве ка. Тај дис курс је дво струк и дво зна чан у том 
14) О пој му мо ћи оп шир ни је у Чу пић, Ч.,Социологија,структура-култура-владавина, Чи-

го ја штам па, Бе о град, 2002; Бер, В., Уводусоцијалниконструкционизам, Zep ter Bo ok 
World, Бе о град, 2001. 

15) Ка ко на во ди Ч. Чу пић, „Дру штве на моћ је ор га ни зо ва на моћ, од но сно моћ ор га ни зо ва не 
гру пе, ор га ни за ци је, ста ле жа, сло ја и укуп ног дру штва. Ова моћ, за раз ли ку од по је ди-
нач не мо ћи, не про из и ла зи из уну тра шњих свој ста ва лич но сти већ из по ло жа ја у гру пи 
или ор га ни за ци ји, као и из по ло жа ја гру пе или ор га ни за ци је у гло бал ном дру штву.“ 
Он ис ти че да струк ту ра мо ћи про из и ла зи из ње ног од ре ђе ња. „Ако се по ђе од ста ва да 
је моћ на ме та ње и спро во ђе ње соп стве не во ље по је дин ца или дру штве них гру па у за-
јед нич ком де ла њу, он да струк ту ру пој ма мо ћи чи не: но си о ци, убе ђи ва ње, ма те ри јал но 
бо гат ство, ста ту сни сим бо ли, кон тро ла дру штве них нор ми, си ла, до ми на ци ја и хи је рар-
хи ја.“ (Чу пић, Ч.,Социологија,структура-култура-владавина, стр. 88, 90, 95).

16) Фу ко, М.,Поредакдискурса, Кар пос, Ло зни ца, 2007. 

17) Фу ко, М., Требабранитидруштво, Но ви Сад, Светови, 1998, стр. 61-62
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сми слу што је „са јед не стра не, у Ен гле ској, био је дан од ин стру-
ме на та бор бе, по ле ми ке и по ли тич ког ор га ни зо ва ња бур жо а ских, 
сит но бур жо а ских и евен ту ал но чак и по ли тич ких гру па ши ро ких 
на род них сло је ва про тив ап со лут не мо нар хи је.“ Са дру ге стра не, 
он је исто вре ме но у Фран цу ској био ари сто крат ски дис курс про тив 
те исте мо нар хи је. Су шти на тог дис кур са је у тврд њи да на су прот 
оно ме што ка же фи ло соф ско-прав на те о ри ја, „по ли тич ка власт не 
по чи ње кад се за вр ши рат“ (рат про тив „рђа ве др жа ве“) „јер су мир 
и за ко ни ро ђе ни у кр ви и бла ту би та ка“. За Фу коа, „рат је мо тор 
уста но ва ре да: мир, у нај ма њим од сво јих зуп ча ни ка, по тму ло во ди 
рат.18)

За Ј. Ха бер ма са, но ва со ци ја бил ност фран цу ских са ло на, не-
мач ких ка фан ских дру шта ва и чи та лач ких клу бо ва, ен гле ских ка-
фе те ри ја је кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка, би ла со ци о кул тур на и 
по ли тич ка ба за из ко је ће, то ком ства ра ња мо дер не де мо крат ске, 
кон сти ту ци о нал не др жа ве и раз во ја тр жи шта ро ба, ин фор ма ци ја, 
ка пи та ли зма на ста ти та кав дру штве ни, по ли тич ки и ко му ни ка циј-
ски по ре дак ко ји ће омо гу ћи ти да од лу ке вла сти бу ду ле ги ти ми са-
не од стра не су ве ре ног на ро да, чи је је ми шље ње оте ло тво ре но у 
јав ном мње њу. Ре во лу ци о нар ни про це си, до ве ли су до спа ја ња две 
основ не функ ци је јав но сти: кри тич ке и ле ги сла тив не. Ра ци о нал ни 
кон сен зус свих уче сни ка у дис кур су, оства рен пу тем јав не де ба те 
о пи та њи ма од оп штег зна ча ја основ ни је циљ/обра зац/про из вод 
јав ног ре зо но ва ња.

Су прот ност по зи ци ја Ј. Ха бер ма са и М. Фу коа осве тља ва 
јед ну од су штин ских тен зи ја мо дер но сти, тен зи ју из ме ђу нор ма-
тив ног и ствар ног, из ме ђу оног што би тре ба ло да бу де и оног што 
се де ша ва, и овај ду а ли зам по гле да про јек ту је се и на њи хов од нос 
пре ма са вре ме ној де мо кра ти ји, од но сно ци вил ном дру штву као 
ње ном кључ ном чи ни о цу/усло ву. По ла зе ћи од Кан та, Ха бер мас се 
ве зу је за иде ју мо рал но сти и кон сен зу са, кон структ исто риј ског 
про гре са уте ме ље ног у ра зу му, док Фу ко сле де ћи Ни чеа ин кли ни-
ра ствар ној исто ри ји у пој мо ви ма су ко ба и мо ћи. По ре ђе њем те 
две раз ли чи те кон цеп ци је, ста вив ши их у функ ци ју од ре ђе ња оно-
га што је сте ци вил но дру штво, Џ. Кон упо зо ра ва да су не јед на кост 
и до ми на ци ја би ли угра ђе ни у са ме те ме ље ци вил ног дру штва од 
ње го вог на стан ка.19)

18) Фу ко, М., Требабранитидруштво, стр. 65-67.

19) Пре ма Ха бер ма су, ме ђу тим, са Кан том по чи ње до ба мо дер не, има ју ћи у ви ду ње гов 
по ку шај да раз ви је уни вер зал не, ра ци о нал не осно ве де мо крат ских ин сти ту ци ја; аутор 
сма тра да је био не у спе шан у том по ку ша ју, (као што су и Хе гел и Маркс) због окви ра 
тра ди ци је уну тар ко је је раз ми шљао, а ко ју он на зи ва „фи ло зо фи ја су бјек та“. Пре ма Ха-
бер ма су, про блем са Кан том и оста лим ми сли о ци ма мо дер но сти ни је у њи хо вом ци љу 
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Ха бер мас по тен ци ра мо ме нат ко ји се ја вља као ну жан у про-
це су оства ри ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња. Као по сле ди ца то га, 
љу ди су схва ће ни као де мо крат ски на стро је на би ћа. А кад је реч о 
ва лид но сти тврд њи и зах те ва, он је об ја шња ва ве зу ју ћи је за не на-
сил ни кон сен зус, јер сви мо гу сло бод но уче ство ва ти у ње ном оп-
штем раз ма тра њу, све док се не за до во ље сви раз ли чи ти ар гу мен ти 
и ин те ре си ве за ни за ва лид но сти нор ме ко ја је објект оспо ра ва ња и 
о ко јој мо ра би ти од стра не свих до не се на од лу ка о ње ној при хва-
тљи во сти. „Та ко Ха бер мас уво ди прин цип ва лид но сти као уни вер-
за ли стич ки прин цип ети ке дис кур са, а слич но то ме уво ди и по јам 
исти не: ’ар гу мен та ци ја оси гу ра ва да сви за ин те ре со ва ни узму уче-
шћа јед на ко и сло бод но у по тра зи за исти ном, и где је је ди на си ла 
ко ја ко ја при ну ђу је уче сни ке сна га бо љег ар гу мен та’“.20)

Фу ко је, ана ли зи ра ју ћи моћ, за кљу чио да она уоп ште ни је 
ухва тљи ва кроз кон сти ту ци о на ли зам у по љу при ну де. Ова ква те за 
пред ста вља за ње га део про све ти тељ ског кон струк та ко ји је Ј. Ха-
бер мас не кри тич ки пре у зео. Фу ко то на зи ва из ве сном пред ста вом 
мо ћи-за ко на или juridicodiscursive „је зик за ко на је је зик мо ћи, јер 
за кон је моћ при ну де“. Ње гов ре зон је: де кон струк ци јом мо ћи, пу-
тем раз у ме ва ња ње не ге не зе, ме ха ни за ма функ ци о ни са ња, ње них 
ци ље ва, де ма ски ра ти моћ, у ко је спа да и дис курс за ко ни то сти, раз-

већ на чи ни ма ка ко се до њих до ла зи. За раз ли ку од Хе ге ло вог свет ског ду ха и Марк со ве 
рад нич ке кла се, Ха бер мас се фо ку си ра на ин тер су бјек тив ност и на про бле ме те о ри је 
ко му ни ка тив не ак ци је и ети ке дис кур са, те му је циљ да по ја сни са ме прет по став ке 
про це са ме ђу соб ног раз у ме ва ња ко је се мо гу сма тра ти уни вер зал ним јер су не из бе жне. 
Иако Ха бер мас ви ди ко му ни ка тив ну ра ци о нал ност као не што што је на уда ру мо дер ног 
дру штва, сма тра ипак да са мо је згро ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти, тај ује ди њу ју ћи, 
на ар гу мен ти ма за сно ван го вор пред ста вља цен трал но ис ку ство у раз во ју чо ве чан ства. 
(Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“TheBritishJournal
ofSociology, Vol. 49, No 2, 1998, pp 210-233, Bent Flyvbjerg, стр. 210-212).

20) Та два пој ма, „ва лид ност“ и „исти на“ код Хабeрмаса до би ја ју од ре ђе ну ин тер пре та ци ју 
и по сти жу се по ње му у ствар но сти по мо ћу пет кључ них прет по став ки, или про це сних 
еле ме на та ети ке дис кур са. Пр ва је та да ни јед на од стра на у рас пра ви не сме би ти ис-
кљу че на из дис кур са; дру га је та да сви уче сни ци тре ба да има ју јед на ке шан се да из-
не су сво је гле ди ште; тре ћа да уче сни ци тре ба да мо гу и же ле да се отво ре но ем па тич ки 
по ста ве пре ма ту ђим гле ди шти ма; по сто је ће раз ли ке у ег зи сти ра ју ћим мо ћи ма из ме ђу 
са го вор ни ка тре ба не у тра ли са ти, ка ко оне не би ути ца ле на фор ми ра ње кон сен зу са; уче-
сни ци мо ра ју отво ре но да об ја сне сво је ци ље ве и на ме ре (зах тев за оп што шћу ди ја ло га; 
ауто ном ност као иде ал ни об лик ми шље ња; не у трал ност мо ћи; тран спа рент ност). Ети ка 
дис кур са, ка ко сам Ха бер мас ка же, не ма ути ца ја на по је ди нач не, по себ не ори јен та ци-
је, већ ус по ста вља про це ду ре ко је омо гу ћа ва ју не при стра сност при од лу чи ва њу. У том 
сми слу, Ха бер мас пред ста вља уни вер за ли стич ког мо ра ли сту, оног ко по сма тра ства ри 
од о зго те о ре ти зи ра ју ћи, јер пра ви ла ко ја од ре ђу ју ко рект ност са мог про це са да та су 
као уна пред нор ми ра на, да кле нор ма тив но су да та као прет по став ке иде ал не го вор не/
ко му ни ка тив не си ту а ци је. Као по сле ди ца по сма тра ња про це са ко ји во ди кон сен зу су и 
тврд њи о ва лид но сти на ко јој сен за сни ва, чи не сам цен тар Ха бер ма со вог ра да. На тај 
на чин, сма тра аутор, Ха бер мас се ја вља као су шти ле га ли ста и ло ја ли ста, јер по ку ша ва 
да оза ко ни од ре ђе не прин ци пе, уну тар ко јих ње гов си стем мо же да по сто ји( .Flyvbjerg, 
B., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“TheBritishJournalofSociology, 
стр. 213-214) .
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врг ну ти ла жну исти ну ко ја се кри је иза дис кур са мо ћи а по ли тич ку 
ана ли зу за ме ни ти де цен три ра ним ту ма че њем, раз у ме ва њем са ме 
мо ћи. За Ха бер ма са тај си стем функ ци о ни ше у сми слу да је су-
ве ре ни тет/ле га ли тет основ на прет по став ка по треб на за ре гу ла ци ју 
мо ћи пу тем за ко на. Ње га не за ни ма што се моћ успе шно скри ла иза 
тог за ко на и ње го ве на вод не кон тро ле.21)

На су прот Ха бер ма су, Фу ко и Де ри да сма тра ли су да је ко-
му ни ка ци ја увек и у свим вре ме ни ма би ла про же та струк ту ра ма 
мо ћи, јер „моћ је при сут на увек“. За то је, по њи ма, бе сми сле но 
опе ри са ти у кон цеп ту ко му ни ка ци је у ко ме моћ од су ству је. За оне 
ко ји про у ча ва ју моћ, ко му ни ка ци ја је ока рак те ри са на кроз „не-ра-
ци о нал ну ре то ри ку“, до ми на ци ју и ин те рес, а ва лид ност, ка ко је 
Ха бер мас схва та, по ти сну та је ело квен ци јом, скри ве ном кон тро-
лом и ха ри змом. Да ли су ко му ни тив на или ре то рич ка по зи ци ја 
„ис прав не“ ов де не ма зна ча ја. Јер пи та ње ко му ни ка тив не ра ци о-
нал но сти на спрам ре то рич но сти тре ба оста ви ти отво ре но. Основ-
но пи та ње оста је да ли је уоп ште мо гу ће раз дво ји ти ра ци о нал ност 
и моћ јед ну од дру ге у са мој ко му ни ка ци ји, и да ли ра ци о нал ност 
мо же би ти ви ђе на изо ло ва но од са ме мо ћи, што би би ло исто што и 
од го во ри ти на пи та ње да ли су љу ди ба зич но до бри или зли. У том 
сми слу је Ха бер ма со ва прет по став ка ко му ни ка тив не ак ци је из ван 
од но са мо ћи, „апри о ри стич ка је и не тач на, бу ду ћи да за бо ра вља 
свој соп стве ни ак си ом, да фи ло зоф ска пи та ња тре ба под врг ну ти 
ем пи риј ској ве ри фи ка ци ји “ . 22)

Стра те ги ја Фу коа за пра во је сте да се крај но сти овог ду а ли-
зма из бег ну кон тек сту а ли за ци јом. По гре шно је кри ти ко ва ти Фу-

21)  Аутор сма тра да је глав ни про блем код Ха бер ма са то што је за ме нио ме ста ак си о му и 
хи по те зи, и да за си гур но узи ма оно што би тре ба ло нај пре ем пи риј ски и исто риј ски 
до ка за ти; јер нас два ве ка пи са ња уста ва упо зо ра ва ју да ре фор ме ин сти ту ци ја ме ња ју 
по на ша ње са мо хи по те тич ки а не у ствар но сти. Аутор сма тра да је основ на сла бост Ха-
бер ма со вог про јек та у не по ве за но сти иде а ла и ствар но сти, у рас ко ра ку из ме ђу на ме ра и 
оног што се ствар но де ша ва. Сам Ха бер мас сма тра да дис курс не мо же да ство ри усло ве 
по треб не за оства ре ње де мо кра ти је и ети ке дис кур са. Да кле, сма тра аутор, дис курс о 
ети ци све што Ха бер мас мо же да по ну ди. То је и основ ни про блем ње го вог про ми шља-
ња, јер нам при ка зу је уто пи ју ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти, али не и на чин да се до ње 
до ђе. Он сам спо ми ње не до ста так кључ них ин сти ту ци ја и со ци ја ли за ци је као пре пре ка 
за дис кур зив но до но ше ње од лу ка. Ме ђу тим, Ха бер ма су мањ ка кон крет но раз у ме ва ње 
ре ла ци ја мо ћи ко је је по треб но за по ли тич ку про ме ну. Про блем ис кљу че ња ста вља Ха-
бер ма са у не згод ну по зи ци ју јер га прак са опо вр га ва, у том сми слу да су са мо на по љу 
кон флик та и су ко ба ми шље ња ис кљу че них, фе ми нист ки ња, па и зе ле них, мо гла су да 
по стиг ну не што на афир ма ци ји сво јих по зи ци ја, а не пу тем ра ци о нал ног кон сен зу са. 
Ка ко су Ели и Ра јан већ по ка за ли, исто риј ски про цес кон сти ту и са ња са ме јав не сфе ре 
раз ви ја се не кроз ра ци о нал ни дис курс сам по се би, већ кроз бор бу (Flyvbjerg, B., „Ha-
ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“,стр. 213- 215).

22)  Чак и ње го ви нај ва тре ни ји след бе ни ци по пут Ши ле Бен ха биб и Алек сан дра Фе ра ра, 
оштро су кри ти ко ва ли Ха бер ма сов фор ма ли зам, иде а ли зам и нео се тљи вост за кон текст. 
( Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?., стр. 216, 218).
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коа за ре ла ти ви зам ако то чи ни мо ре ла ти ви стич ким сред стви ма без 
нор ми, а њих не ма“. Фу ко по ен ти ра: „ Не сма трам да не ко мо же 
да твр ди би ло шта уну тар по рет ка те о ри је. “ Он од ба цу је и ре ла-
ти ви зам и фун да ци о ни зам, за ме њу ју ћу их „си ту а ци о ном ети ком“, 
тач ни је, кон тек стом. Кон крет но ми сле ћи на Кан та и Ха бер ма са, 
Фу ко твр ди да за раз ли ку од њих он „не тра га за тим да омо гу ћи 
оства ре ње ме та фи зи ке, ко ја ће у ко нач ном ис хо ду по ста ти на у ка.“ 
Аутор сма тра да дис тан ци ра ње од фун да ци о ни зма и ме та фи зи ке не 
оста вља Фу коа без нор ма тив ног окви ра, јер су те нор ме код ње га 
из ра же не у на ме ри да оспо ри сва ку зло у по тре бу мо ћи ко год да је 
про ду ку је, и ко год да је ње на жр тва. 23)

Јав ност као хи по те тич ки су бјект/сим бо лич ка ре фе рен ца 
по се ду је дру штве ну и по ли тич ку моћ по кре та ња, ини ци ра ња ре-
а го ва ња ма се, го ми ле, ак ти ви ра ња/усме ра ва ња њи хо ве со ци јал не 
енер ги је, по зи тив не или не га тив не. Ре пре зен ти ме диј ски екс по ни-
ра не јав но сти, од но сно ње них гла сно го вор ни ка (по ли тич ке пар ти-
је, дру штве не гру пе, ор га ни за ци је, дру штве ни по кре ти као но си о-
ци гра ђан ских ини ци ја ти ва, ли де ри, пу бли ци стич ки екс по ни ра не 
лич но сти, екс пер ти...) ре фе ри ра ју сим бо лич ки на тај хи по те тич ки 
ко лек ти ви тет, гла сач ку јав ност, ме диј ску пу бли ку, али и по кре ну ту 
ма су, у ци љу про јек то ва ња од ре ђе них, пре фе ри ра них иде о ло шких, 
по ли тич ких, кул тур них ори јен та ци ја у ту сим бо лич ку ре фе рен цу.

Док би Ха бер мас же лео да по је дин ци ма и гру па ма ци вил-
ног дру штва про пи ше на ко ји на чин, ко јим про це ду ра ма тре ба да 
ру ко во де свој дис курс, он с дру ге стра не не же ли да ка же ни шта о 
ис хо ду тих про це ду ра. Фу ко, ме ђу тим, не пре ју ди ци ра ни про цес 
ни ис ход, већ пред ла же фо ку си ра ње на кон фликт и на од но се мо ћи 
као на кључ не тач ке бор бе про тив до ми на ци је. Аутор сма тра да је 
та бор ба од кључ ног зна ча ја за раз вој ци вил ног дру штва, ка ко ка да 
је реч о уну тра шњим су ко би ма гру па уну тар ци вил ног дру штва, 
та ко и ка да је реч о су ко бу са мог ци вил ног дру штва и др жа ве, или 
ци вил ног дру штва про тив ка пи та ла. Од ба цу ју ћи то та ли тар не те о-
ре ти зи ра ју ће при сту пе сло бо ди, Фу ко за по ли тич ки за да так сма тра 
кри ти ку ра да ин сти ту ци ја ко је су на из глед не у трал не и не за ви сне, 
на на чин да по ли тич ко на си ље ко је се кри је иза њих мо же би ти 
де ма ски ра но. Ми сле ћи на Ха бер ма са, Фу ко ис ти че: „про блем ни је 
у то ме да се ре ла ци је мо ћи раз ре ше у уто пи ји пер фект но тран спа-
рент не ко му ни ка ци је, већ да се по ну де тех ни ке упра ве, прин ци пи 
пра ва, као и ети ке ко ји би омо гу ћи ли да се до ми на ци ја као по сле-
ди ца „ига ра мо ћи“ све де на ми ни мум “. От пор и бор ба на су прот 
кон сен зу су пред ста вља ју за Фу коа нај чвр шћу осно ву прак ти ко ва-

23)  Flyvbjerg, В., Op. cit., стр. 221
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ња сло бо де. Аутор сма тра да је то кључ на раз ли ка из ме ђу њих дво-
ји це.24)

Реч је о пот пу но раз ли чи тим при сту пи ма у про ми шља њу 
дру штва. У Фу ко о вом про ми шља њу бор бе на спрам кон тро ле, и 
кон флик та на спрам ха бер ма сов ског кон сен зу са, ње го вог кон стру и-
са ња ко му ни ка тив них иде а ли те та као прет по став ки за мо гу ћу де-
мо кра ти за ци ју про це са од лу чи ва ња и дру штва у це ли ни. Кон флик-
ти као та кви, обич но су ви ђе ни као не што опа сно, де струк тив но по 
со ци јал ни мир и ред, не што што тре ба огра ни чи ти и раз ре ши ти, 
што је и Ха бер ма со во ста но ви ште. Ме ђу тим, по сто ји мно штво до-
ка за пре ма ко ји ма је со ци јал ни кон фликт за слу жан за очу ва ње мо-
дер них де мо крат ских дру шта ва, ја ча њем њи хо ве ко хе зи је. Пре ма 
Фу коу, су спре за ње кон флик та је гу ше ње сло бо де, јер је пра во на 
уче шће у су ко бу део са ме сло бо де. У ствар ном дру штве ном и по-
ли тич ком жи во ту, лич ни ин те ре си и су ко би не ће устук ну ти пред 
не ком све о бу хват ном дру штве ном иде јом, као што Ха бер мас сма-
тра. Ми сли ти та ко зна чи ло би по но ви ти Ру со о ву гре шку ве ро ва ња 
у „Оп шту Во љу“, ко ја је ве о ма уда ље на од ствар не во ље од ре ђе них 
ин ди ви дуа и гру па.25)

Сна жно ци вил но дру штво га рант је по сто ја ња кон флик та. 
Пот пу но раз у ме ва ње ци вил ног дру штва и де мо кра ти је мо ра се за-
то за сно ва ти на ми сли ко ја сме шта кон фликт и моћ у ње го во сре-
ди ште, као што чи ни Фу ко, за раз ли ку од Ха бер ма са. Али зна чај 
Ха бер ма со вог кон цеп та јав не сфе ре ни је за не мар љив за раз у ме ва-
ње про бле ма сло бо де, као што не мо же да се за не ма ри ве ли чи на 
са мог ње го вог ин те лек ту ал ног по ду хва та по се би, по го то во у вре-
ме кад је ве ћи на фи ло зо фа од у ста ла од та квих пре тен зи ја и ви со-
ких ци ље ва. „Чак и ако тај ам би ци о зни план не мо же да се ис пу ни, 
исто ри ја фи ло зо фи је и на у ке по ка зу је да мо же мо мно го на у чи ти из 
са мог по ку ша ја да се то учи ни. Ме ђу тим, прак тич не фор ме јав ног 
жи во та ода не кон флик ту и спрем не за кон фликт, ну де су пер и ор-
ни ју па ра диг му ци вил них гра ђан ских вр ли на, не го фор ме јав ног 
жи во та ко је су дис кур зив не, и за ви сне од кон сен зу са“.26)

Јед на од ва жних ди ле ма ка да је у пи та њу јав ност и ње на дру-
штве на/по ли тич ка моћ од но си се на пи та ње ко ји су чи ни о ци од ре-
ђу ју ћи за ка рак тер јав ног мње ња и про це се ње го вог фор ми ра ња. 
Да ли по је дин ци као при пад ни ци ма сов не пу бли ке за и ста уче ству-
ју у ко лек тив ном од лу чи ва њу/фор ми ра њу јав ног мње ња, пра ће њем 

24) Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“,стр. 224

25) Flyvbjerg, В., Op. cit., стр. 228-229

26) Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?, стр. 230



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.163-182.

180

ме диј ске де ба те и за у зи ма њем „стра не “ у рас пра ви, док про фи ли-
шу свој по ли тич ки став са о бра жа ва ју ћи га пре ма ми шље њу дру-
штве не гру пе ко ја ре пре зен ту је пре фе ри ра ну „стра ну“, од но сно 
на су прот они ма ко ји ре пре зен ту ју дру гу/дру ге „/стра не“. Од го вор 
на пи та ње у ком сте пе ну од ре ђе не/до ми нант не дру штве не гру пе / 
во ђе јав ног мње ња има ју моћ да под од ре ђе ним окол но сти ма ин ду-
ку ју пре фе ри ра не ре ак ци је јав но сти на ак ту ел ни оп шти про блем, 
да на мет ну мњењ ским то ко ви ма вла сти та гле ди шта, пер спек ти ве, 
стра те ги је раз ре ше ња да тог про бле ма, у ве ли кој ме ри за ви си од 
сте пе на ствар не ауто но ми је ме ди ја, као и од пре о вла ђу ју ћег ти па 
по ли тич ке кул ту ре (ауто ри тар на/де мо крат ска). 

В. Прајс је де фи ни тив но обе сна жио иде ју о ма сов ној пу бли-
ци као ма си, али ипак ни је имао илу зи ја о то ме да ли су ко му ни ка-
тив не/дру штве не по зи ци је у јав ној рас пра ви јед на ке за све. Та ко он, 
као јед ну од од ли ка про це са ко лек тив не ко му ни ка ци је и груп ног 
од лу чи ва ња из два ја по ла ри за ци ју уче сни ка на „во ђе“ и „след бе ни-
ке“ (ак те ре и по сма тра че). У овом кон тек сту те о ри ја про у ча ва о ца 
ме диј ског де ло ва ња о дво сте пе ном то ку дру штве не ко му ни ка ци је 
по ка зу је се као ре ле вант на за те о риј ско оп сер ви ра ње про це са фор-
ми ра ња ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног (јав ног) мње ња.27)

Јав ни/ме диј ски дис кур зив ни ком плекс пред ста вља про цес 
ко јим се ме диј ска пу бли ка тран сфор ми ше у јав ност. Пред ста вља-
њем кон крет них дру штве них гру па ко је их ре пре зен ту ју, ме ди ји 
ин фор ми шу по ли тич ку пу бли ку о иде ја ма и по гле ди ма на ак ту ел ни 
про блем ко ји су у дру штве ном оп ти ца ју. Дру штве но и по ли тич ки 
се по зи ци о ни ра ју ћи спрам да тих оп штих пи та ња по је дин ци ак ти-
ви ра ју не ке од сво јих дру штве них иден ти те та, од но сно на сту па ју 
из њих док до но се свој суд, или схва та ју про блем кроз обра сце 
груп них ког ни тив них схе ма. 

27) На чи ње ни цу да у осно ви по сто је две вр сте љу ди: они ко ји же ле да се пот чи не и они 
ко ји же ле да вла да ју упо зо ри ли су још Е. Фром и Х. Д. Ла свел. И јед ни и дру ги пре-
ко груп них нор ми, пред ра су да, ког ни тив них ма три ца, сте ре о ти па и по себ них об ре да 
ства ра ју у се би до дат ну под ло гу за вла сти ти иден ти тет. Пре ма те о ри ји о дво сте пе ном 
то ку дру штве не ко му ни ка ци је, ин фор ма ци је, иде је и ми шље ња из ра же на пу тем ма сов-
них ме ди ја про ла зе кроз фил тер груп ног ми шље ња ( ста во ва во ђе, или пу бли ци стич ки 
екс по ни ра них лич но сти), па тек он да (да кле, се лек тив но) до ла зе до ре ци пи јен та. Код 
ње га се се лек тив ни про цес по ја вљу је у три об ли ка: се лек тив ној из ло же но сти, ко ја под-
ра зу ме ва не све сно из бе га ва ње кон так та са сред стви ма ма сов ног ин фор ми са ња чи ји са-
др жа ји ни су исто вет ни пре ди спо зи ци ја ма ре ци пи јен та; се лек тив ној па жњи, ко ја зна чи 
не све сно опа да ње или по ја ча ва ње кон цен тра ци је при ли ком при је ма по ру ке, за ви сно од 
сте пе на са гла сно сти са по сто је ћим ста во ви ма, ин те ре си ма итд.; се лек тив ном пам ће њу 
ко је је опет у функ ци ји ста во ва и ин те ре са при ма о ца по ру ке. У скла ду са овим са зна-
њи ма, про па ги ра ње иде је и ак ци је кроз ди фу зно де ло ва ње усме ра ва се на по тен ци јал не 
ре ци пи јен те пре ко раз ли чи тих ауто ри те та и во ђа гру па, од но сно на ба зи прет ход них 
упо зна ва ња са стан дар ди ма гру па уну тар ко јих се ми сли де ло ва ти (Katz, E.,The two – 
step flow of com mu ni ca tion, Pu blic Opi nion Qu a terly, Vol. XXI, 1957, pre ma Влај ки, Е., 
Игредруштвеногкомуницирања,Мла дост,, Бе о град, 1984, стр. 132)
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Оп ште ре ле вант на дру штве на пи та ња фор му ли шу се и ме-
диј ски по сре ду ју кроз оп сер ва ци ју ак ту ел них те мат ских ком плек-
са и про бле ма и њи хо во фор му ли са ње у окви ри ма по сто је ћих/
до ми нант них ди ску са. Ак те ри у јав ној де ба ти се, као по ли тич ки 
ак те ри (пред став ни ци ци вил ног дру штва и пред став ни ци др жа ве) 
дру штве но и по ли тич ки по зи ци о ни ра ју, а гра ђа ни као уче сни ци у 
ме диј ски по сре до ва ној јав ној де ба ти се пу тем дру штве не ко му ни-
ка ци је од ре ђу ју спрам њих.

По сто ји на ко му ни ка тив ном ни воу не што што се у дру штву, 
од ре ђе ној по ли тич кој кул ту ри, сма тра нео п ход ним ступ њем со ци-
јал не ко му ни ка бил но сти, као и кри тич ном ма сом од го ва ра ју ћих 
ин фор ма ци ја ко је пру жа ју мо гућ ност по је дин цу да иден ти фи ку је 
и раз у ме оп шти про блем о ко ме се јав но рас пра вља, и да кроз про-
цес ин ди ви ду ал ног са зна ња у окви ру ко лек тив не, ме диј ски по сре-
до ва не ко му ни ка ци је /јав не де ба те пре по зна/ода бе ре тај дру штве-
ни иден ти тет ( ко ји он кроз при пад ност гру пи, кроз ко му ни ка ци ју 
усва ја) из ко га ће пер ци пи ра ти ак ту ел ни про блем од но сно до но си-
ти свој суд и ре а го ва ти.

Чак и ако се ја вља са мо у све ту по ли тич ке има ги на ци је/кон-
струк та, јав ност је дру штве на фик ци ја ко ја упра во за то што де лу-
је као ствар на по кре ће ствар не по ли тич ке сна ге. Чак и са мо као 
по ли тич ка фан та зи ја, она по кре ће дру штве ну има ги на ци ју ко ја се 
пу тем сим бо лич ке ре фе рен це угра ђу је у ка та лог иде ја, вред но сти 
у јав ној сфе ри и де лу је кроз про цес јав не дру штве не ко му ни ка ци је 
као сво је вр сни ори јен тир при про це си ма ин ди ви ду ал ног и ко лек-
тив ног од лу чи ва ња и са зна ња.
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РЕЗИМЕ

Основ но те о риј ско усме ре ње овог члан ка пред ста вља исто-
вре ме но раз ма тра ње фе но ме на јав но сти као со ци о кул тур ног про-
сто ра, од но сно као спе ци фич ног про ла зног об ли ка дру штве ног 
ко му ни ци ра ња и гру пи са ња. Ис тра жи ва ње пој ма јав но сти у овом 
ра ду та ко је ор га ни зо ва но да укљу чи оп сер ви ра ње од ре ђе них аспе-
ка та ре ла ци ја јав но сти и ме диј ске пу бли ке, као и ре ла ци је јав но сти 
и кул ту ре, од но сно кул тур них скло но сти схва ће них као „дру штве-
ни мо де ли ја ства“. Ов де смо та ко ђе уве ли и са про бле мом јав но сти 
по ве за ли и спе ци фич но ин тер пре ти ра не пој мо ве дис кур са и иден-
ти те та, а у кон тек сту раз ма тра ња ре ла ци ја јав но сти и дру штве не 
мо ћи. Кон тро вер за у ве зи с про бле мом ових ре ла ци ја са сто ји се у 
раз ми мо и ла же њу по ла зних усме ра ва ња те о риј ске па жње на раз ма-
тра ње дру штве не мо ћи јав но сти с јед не стра не (Ј. Ха бер мас о мо-
ћи јав ног дис кур са), или фо ку си ра ње на од но се мо ћи уну тар јав не 
ко му ни ка ци је, /до ми нант ног дис кур са у јав ној сфе ри ( М. Фу ко о 
дис кур су мо ћи). У овом ра ду смо као по себ но ва жно из дво ји ли те-
о риј ско усме ре ње В. Прај са. Оно је усред сре ђе но на по ве зи ва ње 
про у ча ва ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив них про це са са зна ња и од-
лу чи ва ња/фор ми ра ња ми шље ња, у окви ру ис тра жи ва ња про це са 
дру штве не ко му ни ка ци је.
Кључ не ре чи: јав ност/јав на сфе ра/јав но мње ње, (ме диј ски) дис курс, ко-

му ни ка ци ја, дру штве на иден ти фи ка ци ја, иден ти тет, кул-
тур на скло ност, дру штве на моћ
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MilenaPesic
PUBLIC:MEDIADISCOURSE,CULTUREANDPOWER

SUMMARY

Ba sic the o re ti cal ori en ta tion of this ar tic le is ob sre va tion of the 
no tion of pu blic as so cio-cul tu ral spa ce, and as spe ci fic tem po rary way 
of so cial com mu ni ca tion and or ga ni za ton. Op ser va tion is or ga ni zed in 
such way that can in clu de analyzes of par ti cu lar aspects of re la tion bet-
we en pu blic and me dia audi en ce, and re la ti ons bet we en pu blic and cul-
tu re. In this ar tic le is in cor po ra ted, and con nec ted with no tion of pu blic, 
spe ci fic in ter pre ta tion of di sco ur se and so cial po wer. Con tro versy re la-
ted to this pro blem is the o re ti cal de part in ba sic ap pro ach of the so cial 
po wer of the pu blic, on aone hand (Ha ber mas op sre va tion of po wer 
re la ted to pu blic di sco ur se) and to the po wer re la tion in pu blic com mu-
ni ca tion, do mi nant di sco ur se in pu blic sphe re, on the ot her (M. Fu kos 
s op sre va ti ons of di sco ur se po wer). We ha ve al so in cor po ra ted the o re-
ti cal apro ach ot V. Pri ce, wich is fo cu sed in con nec tion of two le vel of 
ana li zes: in di vi dual and co lec ti ve pro ces ses of cog ni tion and de ci sion 
ma king/ fot ma tion of pu blic opi nion, in kon tekst of alalyzing pro ces of 
so cial com mu ni ca tion. 
Key words: pu blic/ pu blic opi nion/ pu blic sphe re, me dia di sco ur se, com mu-

ni ca tion, so cial iden ti fi ca tion, iden tity, cul tu ral pre do spo si tion, 
so cial po wer
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ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДијанаВукомановић
Институтзаполитичкестудије,Београд

КОНЦЕПТСЛОБОДЕУПРОГРАМИМА
РЕЛЕВАНТНИХПАРТИЈАУСРБИЈИ1) 

По јам сло бо де, уз по јам по ли ти ке, ка ко је ис та као По ду на-
вац, два су сре ди шња нор ма тив на пој ма об у хва ће на иде јом гра-
ђан ства ко ја је кључ на за де мо кра ти ју (По ду на вац, 2001: 8). Греј 
ис ти че да су ли бе ра ли та ко раз ли чи тих кон цеп ци ја као што су Џон 
Стју арт Мил, Иса и ја Бер лин, Фри дрих Ха јек и Ро берт Но зик, од-
ре ђи ва ли ли бе ра ли зам као ону док три ну ко ја сло бо ди при да је при-
о ри тет у од но су на дру ге по ли тич ке вред но сти (Греј, 1999: 122). 
Ру со пред ви ђа да ће чо век по пут ње го ва Еми ла по сву да би ти сло-
бо дан јер „сло бо да ни је ни у јед ном об ли ку вла да ви не, она је у 
ср цу сло бод ног чо ве ка, он је по сву да са со бом но си“ (на ве де но 
пре ма: Ла ло вић: 2006: 201). Ла ло вић за кљу чу је да се чо век „са мо-
о бли ку је као сло бод но по ли тич ко би ће, у пу ној уза јам но сти с дру-
гим су гра ђа ни ма, уто ли ко што по ста је спо со бан за ко ни ма као оп-
штим нор ма ма од ре ђи ва ти гра ни це из ме ђу јав но по ли тич ке сфе ре 
озби ље ња сло бо де и при ват не сфе ре чо ве ко ве не за ви сно сти“ (ibid.: 
221). Да кле, сло бо да као еман ци па циј ска и ре гу ла тив на иде ја чо-
1) Реч је о шест по ли тич ких пар ти ја ко је ис пу ња ва ју два Сар то ри је ва кри те ри ју ма ре ле-

вант но сти: да на не ко ли ко уза стоп них из бо ра пре ла зе из бор ни цен зус од 5%, од но сно да 
има ју ко а ли ци о ни по тен ци јал за фор ми ра ње вла де. У пр вом та ла су фор ми ра ња пар ти ја 
– то ком 90-их, као ре ле вант не су се на мет ну ле: Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), 
Срп ски по крет об но ве (СПО), Де мо крат ска стран ка (ДС), Срп ска ра ди кал на стран ка 
(СРС) и Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС), док је у дру гом та ла су де мо кра ти за ци је, 
на кон про ме не ре жи ма у Ср би ји 2000. го ди не, ста тус ре ле вант не стран ке, на кон не ко ли-
ко уза стоп них из бо ра осво ји ла и но во фор ми ра на стран ка Г17 Плус.
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ве ко ве са мо у са вр ши во сти не мо же да бу де ре ду ко ва на на про стор 
ин ди ви ду ал ног. Ка ко за па жа Ха бер мас, „ле гал но ин сти ту ци о на-
ли зо ва на уло га гра ђа на мо ра би ти уро ње на у кон текст по ли тич ке 
кул ту ре ко ја је про же та кон цеп том сло бо де“ (Ha ber mas, 1994: 346).

Го то во све по ли тич ке стран ке ће сво је од ре ђе ње кон це па та-
де фи ни ци ја сло бо де уте ме љи ти у нор ма тив ним по сту ла ти ма ли-
бе ра ли зма. Две су стран ке – СПС и ДС де фи ни са ле сло бо ду као 
сло бо ду из бо ра. У про гра му СПС из 1992. го ди не сло бо да је де фи-
ни са на као „моћсвакогпојединцадапремасопственимпотреба-
маимерилимабирамеђуразличитиммогућностимасвогживота,
рада,духовногиматеријалногразвоја.“ Прем да је по јам сло бо де 
угра ђен у број не од ред ни це про гра ма ДС, у осни вач ким и по то њим 
про гра ми ма ДС не ма пре ци зне де фи ни ци је. Тек ће у про гра му ДС 
из 2001. сло бо да би ти кон ци зно де фи ни са на као „основнаљудска
вредност“ - „слобода се изражава крозмогућност избора“. Де-
мо кра те сма тра ју сво јом „трајномобавезомдасеборезасвеви-
довеличнихиполитичкихслобода,пресвегаслободуиправона
стицањесвихпотребнихинформацијаиаргуменатазаслободан
избор,апротивсвихвидоваманипулације,демагогијеиприкрива-
њачињеница“. У осни вач ком про гра му СПО, из 1990. ре че но је да 
„свимграђанимаСрбијеморадабудеУставомзајамченаслобода
даисповедајуипроповедајуоноштожеле“. При том је ис так ну то 
да „Уставизаконинесмеју,наравно,датолеришутерор,крими-
нал,националну,верскуираснумржњу,нитинасртајнадржавне
границеСрбијеилиЈугославије.“ У осни вач ком про гра му ДСС из 
1992. и у по то њем из 1994. сло бо да је де фи ни са на у јед ној је ди ној 
крат кој ре че ни ци: „Људскаслободајенеповредива“. Г17Плус ће 
сло бо ду у свом осни вач ком про гра му из 2004. де фи ни са ти кон ци-
зно: „слободаподразумеваправаиодговорности“. Ове су де фи ни-
ци је не по ре ци ве са ста но ви шта ли бе ра ли зма, али су исто вре ме но 
и ру ди мен тар не, тј. ни су раз ви је не у пу ној екс тен зи ји и ва ри је те ту 
ли бе рал не ми сли.

Ег зем плар на, у од но су на све оста ле стран ке, је и у овом до-
ме ну СРС– ње на из вор на де фи ни ци ја сло бо де не са мо да из ла зи 
ван окви ра ли бе рал ног по ља – она је ди стинк тив но ан ти ли бе рал-
на. Прем да се у пред из бор ном про гра му из 1992. као и  у про гра-
му из 1994. де кла ра тив но по зи ва на „најбољеслободарскетежње
свогнарода“, и по ми ње „доследнопоштовањеграђанскеслободе
и права“ у ци љу „развијања парламентарне демократије,“ ова 
стран ка про пу шта да из ло жи де фи ни ци ју сло бо де. Ме ђу тим, у оба 
ова про гра ма срп ски ра ди ка ли оства ре ње сло бо де ве зу ју за оства-
ре ње ул ти ма тив ног ци ља – ства ра ње на ци је-др жа ве. У про гра му из 
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1992. и 1994. „политичкојединствосвихсрпскихземаља“ од ре ђе-
но је као „предуслов“ ра ди кал ске бор бе за „слободу,демократијуи
народноблагостање.“ За СРС циљ ни је оства ре ње сло бо де чо ве ка 
– по је дин ца већ „обнављање слободне, независне и демократске
српскедржавекојаћеобухватитицелокупносрпство,свесрпске
земље.“ Да кле, кон цепт сло бо де ин кор по ри ран је у ан ти ли бе ра лан 
кон цепт оства ре ња на ци је-др жа ве - срп ског Lebensraum. Тек ће у 
про гра му из 1996. СРС да ти ли бе рал ну де фи ни ци ју сло бо де ко ја је 
са да де фи ни са на као: „основнаљудскавредностиглавносвојство
људскеегзистенције,алиипретпоставкаипредметсвакогправ-
ногпоретка.“ Да кле, сло бо да је са да пред у слов вла да ви не пра ва. 
Прем да СРС у дру гим де ло ви ма истог про гра ма не од у ста је од свог 
ул ти ма тив ног ци ља – срп ске на ци је-др жа ве, ин ди ка тив но је што и 
срп ски ра ди ка ли ко нач но про го ва ра ју је зи ком ли бе ра ла у та ко ва-
жном до ме ну као што су сло бо да и људ ска пра ва.

Ној ман је у пр вој ре че ни ци свог де ла „Вла да ви на пра ва“ кон-
ста то вао: „мо дер ној др жа ви свој стве не су две ка рат ке ри сти ке: по-
сто ја ње сфе ре су ве ре ни те та др жа ве и по сто ја ње сфе ре осло бо ђе не 
од ње.“ На да ље овај аутор уоча ва да мо дер на др жа ва при зна је у од-
лу чу ју ћи пе ри о ди ма сво је ег зи стен ци је из ве сна људ ска пра ва – тј. 
јем чи из ве сно под руч је сло бо де од др жа ве, од но сно ... упо тре бља-
ва иде ју сло бо де. Ној ман ука зу је на кон струк ци ју прав ног си сте ма 
у ком пе ти тив ном дру штву у ко јем је кон цеп ци ја лич не по ли тич ке и 
еко ном ске сло бо де, ко ја им пли ци ра по сто ја ње сфе ре сло бо де у ко-
ју др жа ва не ма пра во да ин тер ве ни ште – то је тзв. пред др жав ни ка-
рак тер сло бо де (Noj man, 2002: 221). Сло бо да се јем чи фор мал ним 
ра ци о нал ним за ко ни ма. То зна чи: оп штим за ко ни ма и при ме ном 
оп штих за ко на од стра не не за ви сних су ди ја (фор мал на струк ту ра 
прав ног си сте ма). Да кле, Ној ман сло бо ду у прав ном сми слу од-
ре ђу је као од су ство огра ни че ња. Ту де фи ни ци ју нај ја сни је је по-
ста вио Хобс, сма тра Ној ман: „сло бо да је ... од су ство спо ља шњих 
пре пре ка“ (Hob bes, н.д.: 116; на вед но пре ма: Ној ман, 2002: 52). 
Кон стан ће де фи ни са ти сло бо ду као кон крет но пра во сва ког чо ве-
ка да се под врг не са мо пра ву (на ве де но пре ма: Греј 1999: 36). Он 
ука зу је на раз ли ко ва ње ан тич ке и мо дер не кон цеп ци је сло бо де – 
код мо дер них љу ди, по је ди нац, ко ји је не за ви сан у свом при ват ном 
жи во ту, чак је и у нај сло бод ни јој др жа ви су ве рен са мо на из глед. 
Ње го ва су ве ре ност је огра ни че на и го то во увек су спен до ва на, а ко 
је ту и та мо и оства ру је, он то чи ни са мо да би је од ба цио“ (ibid.). 



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.185-214.

188

НЕГАТИВНАVS.ПОЗИТИВНАСЛОБОДА

Че сто се ис ти че ка ко је кон цеп ци ја сло бо де ко ју ко ри сте кла-
сич ни ли бе рал ни ауто ри у пот пу но сти или де ли мич но не га тив но 
обо је на (Лок, Кант, Смит, Џ. С. Мил), док се но ви ли бе ра ли и со ци-
ја ли сти за ла жу за по зи тив ни ју кон цеп ци ју. Ту раз ли ку је у ње ном 
нај јед но став ни јем и нај чи сти јем об ли ку уочио Кон стан. Греј ука-
зу је на Кон ста но ву ди стинк ци ју кон цеп ци је сло бо де Ста рог све-
та ко ја је би ла ра ди кал но дру га чи ја од мо дер не. Док за мо дер ног 
чо ве ка сло бо да зна чи по сто ја ње јед не за шти ће не сфе ре не ме ша ња 
или не за ви сно сти по је дин ца у окви ру вла да ви не пра ва, до тле је 
она за древ ног чо ве ка (код ста рих Гр ка и Ри мља на) пред ста вља ла 
са мо пра во на је дан глас у до но ше њу ко лек тив них од лу ка (Grej, 
1999: 13). Слич ну је де фи ни ци ју у са вре ме но до ба из ло жио сер 
Иса и ја Бер лин (Ber lin, 1969) у чу ве ном есе ју „Два пој ма сло бо де“ 
(1958): „Сми сао сло бо де, по мом схва та њу тог пој ма, не зна чи јед-
но став но са мо од су ство ус кра ће но сти, не го и оду ство пре пре ка 
мо гућ но сти из бо ра и де ла ња, од су ство оме та ња на пу ту ко јим не ко 
од лу чи да иде.“ Бер лин, да кле, из о штра ва тра ди ци о нал ну де фи ни-
ци ју сло бо де као оду ства огра ни че ња ко је на ме ће власт у по гле ду 
оно га што не ко мо же чи ни ти уко ли ко то же ли (на ве де но пре ма: 
Двор кин, 2001: 328). Греј је за па зио да је по ме ну то де ло Иса и је 
Бер ли на зна чај но не са мо због од бра не не га тив не иде је сло бо де 
схва ће не као не ме ша ње, не го мо жда још и зна чај ни је због то га што 
је уте ме љи ло схва та ње вред но сти сло бо де на су ко бу вред но сти у 
људ ским по сло ви ма. Бер ли но ва је те за да људ ско ис ку ство све до-
чи о не из бри си вој и крај њој ра зно вр сно ти вред но сти, ко је се ме ђу 
со бом над ме ћу и за ко је не по сто ји не ки ви ши стан дард ар би три ра-
ња. Ква ли тет из бо ра, и пре ма то ме, сло бо де лич но сти из ви ре баш 
из овог ра ди кал ног плу ра ли зма вред но сти (Grej, 1999: 57). Да кле, с 
јед не стра не сло бо да под ра зу ме ва не ме ша ње и не за ви сност, од но-
сно, с дру ге стра не, пра во на ауто но ми ју у лич ном из бо ру. 

Још је Хе гел у „Фи ло зо фи ји пра ва„ из нео при го вар кон цеп ту 
не га тив не сло бо де сма тра ју ћи је „јед но стра ном, али по што та јед-
но стра ност са др жи јед но су штин ско обе леж је, она се не сме од ба-
ци ти. Ме ђу тим, не до ста так ове кон цеп ци је са сто ји се у то ме што 
она хи по ста зи ра сво ју јед но стра ност, по ста вља ју ћи је на нај ви ше 
ме сто и до де љу ју ћи јој је дин стве но зна че ње“ (на ве де но пре ма: 
Ној ман, 2002: 54). Ка ко ука зу је Греј, хе ге ли јан ски угао гле да ња на 
сло бо ду под ра зу ме ва кон цепт по зи тив не сло бо де ко ји се са сто ји у 
то ме да ин ди ви ду ал на сло бо да у пу ном сми слу ре чи под ра зу ме ва 
мо гућ ност по сти за ња са мо о ства ре ња. Под по ли тич ком са др жи ном 
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по зи тив ног по сма тра ња, пак, под ра зу ме ва се да се и из ве сни из во-
ри, сред ства, овла шће ња или спо соб но сти, по треб ни за са мо о ства-
ре ње, мо ра ју сма тра ти са став ним де лом са мог пој ма сло бо де. То 
је и би ла осно ви ца на ко јој су мо дер ни ли бе ра ли бра ни ли др жа ву 
бла го ста ња као ин сти ту ци ју ко ја уна пре ђу је сло бо ду: та ква др жа-
ва, по њи ма, да је по је дин ци ма по треб на сред ства и ти ме ши ри про-
сто ре њи хо ве сло бо де. То зна чи да по зи тив на сло бо да под ра зу ме ва 
не што ви ше од за ко ни тог пра ва на де ла ње – то пр вен стве но зна чи 
има ти ре сур се и мо гућ но сти за де лат ност по сти за ња нај бо љег у 
соп стве ном жи во ту, за кљу чу је Греј (Grej, 1999: 80). Но, мо дер ни 
кла сич ни ли бе ра ли од ба цу ју хе ге ли јан ску вер зи ју по зи тив не сло-
бо де за то што она, ка ко ука зу је Ха јек, на кра ју до во ди до из јед на-
ча ва ња сло бо де са мо ћи (овла шће њем) да се де лу је – што је те за 
су прот на ли бе рал ном иде а лу сло бо де, јер моћ, по сво јој при ро ди, 
не мо же би ти рас по ре ђе на под јед на ко. За то из гле да да из ме ђу хе-
ге ли јан ског схва та ња по зи тив не сло бо де и ли бе рал них вред но сти 
као што су ра зно вр сност и јед на кост, по сто ји не пре мо сти ви кон-
фликт, за кљу чу је Греј (Grej, 1999: 80, 81). 

Греј на да ље ука зу је да, за раз ли ку од Хе ге ло ве, кон цеп ци је 
Спи но зе и Кан та ни су то ли ко су прот ста вље не ли бе рал ним вред-
но сти ма. Спи но за и Кант су у обра зла га њу то ле ран ци је и огра ни-
че не вла да ви не упо тре би ли овај по јам да би озна чи ли ауто но ми ју 
или ин ди ви ду ал но са мо о дре ђе ње. По том гле ди шту, сло бо да ни је 
ко лек тив но са мо о дре ђе ње већ пре ра ци о нал на са мо у пра ва ин ди-
ви ду ал ног ак те ра (де лат ни ка). Ова иде ја за сту пље на је у нај ли-
бе рал ни јем де лу Ми ла – „О сло бо ди“, а ње ни ко ре ни су у пред и-
сто ри ји ли бе ра ли зма о ко јој је реч у спи си ма сто и ка, ука зу је Греј 
(Grej, 1999: 81). Ова вер зи ја по зи тив ног гле ди шта из гле да срод на 
ли бе рал ној ин те лек ту ал ној тра ди ци ји. Та ин ди ви ду а ли стич ка ва-
ри јан та осве тља ва још јед ну ди мен зи ју раз ли ко ва ња не га тив не и 
по зи тив не сло бо де. Реч је о ра зли ци из ме ђу кон цеп ци ја сло бо де 
по ко ји ма је она увек и је ди но ин тер пер со нал ни од нос, и по зи тив-
них кон цеп ци ја ко ји ма се до пу шта огра ни ча ва ње ин ди ви ду ал не 
сло бо де уну тра шњим сте га ма као и дру штве ним пре пре ка ма. У 
свом нај у вер љи ви јем об ли ку, по зи тив но гле ди ште ви ди сло бо ду 
као нео гра ни ча ва ње оп ци ја – би ло ак ци јом дру гих би ло ин тер ним 
ка рак те ри сти ка ма са мог ак те ра, као што су сла бост во ље, ира ци-
о нал не фан та зи је или ин хи би ци је и не кри тич ко при хва та ње кон-
вен ци о нал них нор ми. Иде ја сло бо де схва ће не као нео гра ни ча ва ње 
оп ци ја по ве за на је са иде јом ауто ном ног по је дин ца ко јим не вла да 
ни ко дру ги и ко ји вла да сам со бом. Ова иде ја ауто ном ног по је дин-
ца је цен трал на у Кан то вој и Спи но зи ној фи ло зо фи ји та ко да се 
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мо ра схва ти ти као је дан од кључ них пој мо ва ли бе рал не тра ди ци је, 
ис ти че Греј (Grej, 1999: 81).

У про гра му СПС из 1992. го ди не из ло же на је јед на ком би-
но ва на при ме на не га тив не и по зи тив не кон цеп ци је сло бо де – од-
но сно зах те ва за нео гра ни ча ва њем оп ци ја као пред у сло ва ре а ли-
за ци је са мо о ства ре ња. У про гра му СПС је ре че но да је сло бо да на 
пр вом ме сту основ них вред но сти де мо крат ског со ци ја ли зма и да 
сто га: „појединацморабити,пресвега,слободанодсвакеспоља-
шњепринудекојаспутаваостваривањеживотнихциљева.Утом
смислуслободапретпостављаукидањесвакетираније,деспоти-
јеиполитичкедиктатуре.Вишеодтога,слободаупозитивном
смислузначидапојединац–наосновупознавањасопственогбића
–моженеспутаноразвијатисвесвојестваралачкеспособности.
То претпоставља укидање материјалне беде и искоришћавање
људи.“

Сло бо да као ауто но ми ја из ло же на је ве ли кој кри ти ци у де ли-
ма са вре ме них ли бе ра ла. За Бер ли на (у де лу „Два пој ма сло бо де“) 
она под ра зу ме ва гре шно ра чва ње ја ства на два де ла – ви ши и ни жи, 
ра ци о нал ни и онај по ве зан са жуд њом, су штин ски и ем пи рич ки 
– па се ла ко мо же упо тре би ти као из го вор за па тер на ли зам и ти-
ра ни ју. По Ха је ко вом ми шље њу (у ње го вом де лу „Кон сти ту и са ње 
сло бо де“), иде ја ауто но ми је (ка кву за сту па, на при мер, Џ. С. Мил) 
под ра зу ме ва прет њу сло бо ди по је дин ца – под вр га ва ње кон вен ци-
о нал ним нор ма ма и при ста ја ње на на сле ђе не об ли ке жи во та. Са ме 
кон цеп ци је ауто но ми је обич но су ре ла тив но отво ре не иако мо гу 
би ти и за тво ре не – уко ли ко под ра зу ме ва ју да су ауто ном ни ак те ри 
по ре до дре ђе ни да се оку пе око јед ног об ли ка жи во та или се сло же 
око јед ног је дин стве ног кор пу са исти на (Grej, 1999: 82). Ни јед но 
сло бод но дру штво не мо же ду го из др жа ти без ста бил них мо рал них 
тра ди ци ја и дру штве них кон вен ци ја; ал тер на ти ва та квим нор ма ма 
ни је ин ди ви ду ал ност већ при ну да и ра су ло. Иде а лом ауто но ми је 
у тер ми ни ма со ци јал не пси хо ло ги је не под ра зу ме ва се чо век чи-
ја је по кре тач ка сна га у ње му са мом и ко ји не во ди ра чу на о свом 
дру штве ном окру же њу, већ пре кри тич ки и са мо кри тич ки ори јен-
ти са ни по је ди нац чи ја је вер ност нор ма ма дру штва ко ме при па да 
ин спи ри са на нај бо љим мо гу ћим ис по ља ва њем соп стве них ра ци о-
нал них мо ћи. Ова ква јед на отво ре на кон цеп ци ја ауто но ми је ко јом 
се из бе га ва ра ци о на ли стич ка ме та фи зи ка ја ства оне вр сте ко ју је 
кри ти ко вао Бер лин и ко ја за ви си и од уло ге кон вен ци ја и тра ди ци је 
као усло ва сло бо де чи ни се са свим бли ском ли бе ра ли зму, за кљу чу-
је Греј (Grej, 1999: 83). 
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Од ред ни це про гра ма Г17 Плус мо гла би се свр ста ти у отво-
ре ну кон цеп ци ју ауто но ми је, где се по је ди нац аутен тич но по твр-
ђу је упра во кроз ин тер ак ци ју са плу рал ним дру штвом. У про гра-
му Г17Плус, ова стран ка из ла же ве ру „да сваки појединац има
правонаслободанразвојсвојеличности.“ На да ље се об ја шња ва 
да „принципслободногразвојаличностиодговараплуралистичком
концептудруштвакојиодражаваширокуразноликостмишљења,
потребаиинтересаграђанаикојипредстављаосновуслободног
друштва.“ 

Кант сма тра да се љу ди од ри чу сво је спо ља шње сло бо де ка ко 
би је од мах по том опет при ми ли као чла но ви др жав не за јед ни це.“ 
Сло бо да ко ју гра ђа нин по но во до би ја је сте сло бо да „ре гу ли са ног 
по рет ка за ви сно сти“ (Kant, Rechtslehre, на ве де но пре ма: Ној ман, 
2002: 175). Др жа ва ко ја се кон сти ту и ше на та кав на чин „је сте уни ја 
јед ног бро ја љу ди ко ји се на ла зе под вла шћу прав них за ко на. Ове 
за ко не као та кве тре ба по сма тра ти као ну жне apriori – тј. као оне 
ко ји сле де из кон цеп ци ја спо ља шњег пра ва уоп ште, а не као за ко-
не ко ји су ус по ста вље ни са мо ста ту том. „Сло бо да је не за ви сност 
од при нуд не во ље дру гог, и уто ли ко уко ли ко мо же ко ег зи сти ра ти 
са сло бо дом свих у скла ду са уни вер зал ним за ко ном, она је ис-
кљу чи во, из вор но, при род но пра во ко је при па да сва ком чо ве ку на 
осно ву ње го ве људ ске при ро де.“ Сло бо да је, пре ма Кан ту „пра во 
чо ве чан ства на на шу вла сти ту осо бу“ (Kant, Einleitung; на ве де но 
пре ма Ној ман, 2002: 176). Ова фор му ла от кри ва да се при род на 
сло бо да љу ди пот пу но гу би у др жа ви, јер од лу ка о то ме да ли мо ја 
сло бо да мо же ко ег зи сти ра ти са сло бо дом дру гих чла но ва при па да 
са мо др жа ви. Кон цеп ци ја дру штве ног уго во ра, да кле, им пли ци ра 
пот пу но усту па ње сло бо де, за кљу чу је Ној ман (ibid.).

Код Хе ге ла, пак, ис ти че Ној ман, сло бод на во ља чо ве ка по-
ста је при мар ни прин цип др жа ве. Сло бо дан чо век ко ји схва та са мог 
се бе по ја вљу је се као те мељ на мак си ма др жа ве. Ње го ва кон цеп-
ци ја ни је не га тив на прав на кон цеп ци ја сло бо де ко ју на ла зи мо код 
Кан та, већ је то фи ло зоф ска кон цеп ци ја. Чо век се не ће са мо еман-
ци по ва ти од сво јих же ља, као што то зах те ва Кан то ва ети ка, већ 
ће их ис пу ни ти. По што Хе гел за сни ва др жа ву на сло бод ној во љи 
чо ве ка, он при хва та ра ци о на ли стич ки прин цип при род ног пра ва. 
Уто ли ко по је ди нац не сме иш че зну ти у др жа ви. „Сло бод на во ља 
ми ри све. На тај на чин се по ми ре ње до га ђа ка ко по сред ством ин-
ди ви ду ал ног та ко и по сред ством оп шег ин те ре са. Ин ди ви ду а ли тет 
ви ше не ће би ти жр тво ван“ (на ве де но пре ма: Ној ман, 2002: 194). 
Хе гел, да кле, по ста вља исти онај про блем ко ји су по ста ви ли Ру-
со, Кант и Фих те, тј. про блем на ко ји на чин мо гу ин ди ви ду ал на 
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и др жав на во ља по ста ти иден тич не, ка ко др жа ва и ин ди ви ду ал на 
сло бо да мо гу би ти ре а ли зо ва не у јед но те исто вре ме и у истим 
сфе ра ма жи во та. Док Ру со о во ре ше ње прет по ста вља ис пу ње ње из-
ве сних по ли тич ких и еко ном ских усло ва, Кант и Фих те пре но се то 
ре ше ње у сфе ру тран сцен ден тал ног. Ра ди ре ше ња овог про бле ма 
Хе гел уво ди дру ги прин цип др жа ве, ко ји се мо же на зва ти Мон те-
скје о вим прин ци пом -  тј. исто ри ју у ко јој објек тив ни дух, на род ни 
дух (Volkgeist), ре а ли зу је са мог се бе. За раз ли ку од ово га објек тив-
ног ду ха, по је дин ци су до из ве сне ме ре слу чај ни. „Да ли од ре ђе ни 
по је ди нац по сто ји или не, то је пи та ње пре ма ко јем је објек тив ни 
оби чај но сни по ре дак рав но ду шан јер је са мо он оно чвр сто. Он је 
моћ ко ја упра вља жи во том по је дин ца. По је ди нац ко ји ра ди у ко-
рист сво јих ци ље ва и ин те ре са ра ди исто вре ме но и за уни вер зал не 
свр хе. Он де ла не са мо за се бе, не про тив „по рет ка уни вер зу ма већ 
за ње га; јер лу кав ство ума је то ко је до пу шта стра сти ма да де лу ју 
за ње га.“ У изо ла ци ји, по је ди нац је ни шта. По је ди нац мо же ужи-
ва ти сво ју сло бо ду са мо у др жа ви. Ној ман ука зу је да Хе гел по ла зи 
од кон цеп ци је рим ског пра ва, и раз ви ја кон цеп ци ју осо бе и до ла зи, 
у са гла сно сти са при род ним пра вом, до по сту ла та о прав ној јед-
на ко сти љу ди. Ње гов по сту лат гла си: „Осо ба мо ра се би да ти не ку 
спо ља шњу сфе ру сво је сло бо де да би би ла као иде ја“ – да кле, ње-
го ва кон цеп ци ја об у хва та и прав ну и фи ло зоф ску сло бо ду (Ној ман, 
2002: 196). Од но сно, сло бо да се очи ту је у свом ле га ли стич ком и 
фи ло зоф ско-иде а ли стич ком зна че њу.

ИДЕАЛИСТИЧКИ„LAISSEZFAIRE“ПРИНЦИП

У окви ру тра ди ци је ен гле ског ин ди ви ду а ли стич ког обра сца 
ли бе рал не ци ви ли за ци је, на стао је мит о ци вил ном дру штву у ко-
је му је, ка ко је то за па зио А. Ј. П. Теј лор, „др жа ва оста вља ла од ра-
слог гра ђа ни на на ми ру“, док су др жа ви „по ма га ли са мо они ко ји 
су то же ле ли“ (Taylor, 1965: 1; на ве де но пре ма: Греј, 1999: 43). Ме-
ђу тим, иде а ли стич ки прин цип „laissez faire“ је по ста јао све ужи, 
док се сфе ре др жав не кон тро ле и ме ша ња у по сло ве по је ди на ца и 
за јед ни це све ви ше ши ри. Греј ука зу је на нео д ре ђе ност и, чак, дво-
сми сле ност са мог сло га на laissez faire. Сва ки за ступ ник тог сло-
га на осла ња се на те о ри ју прав де или по је ди нач них пра ва ко ја му 
ту ма чи шта се сма тра ме ша њем или упа дом у до мен сло бо де. Оце-
не о по вре ди прин ци па laissez faire, пре ма то ме, прет по ста вља ју 
по сто ја ње те о ри је о осно ва ним („пра вед ним“) пра ви ма на сло бо ду 
и имо ви ну, и те оце не ва ри ра ју у скла ду са раз ли чи то сти ма та квих 
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основ них те о ри ја (Grej, 1999: 99). Двор кин скре ће па жњу на чи-
ње ни цу по зна ту фи ло зо фи ма, али че сто иг но ри са ну у по ли тич ким 
рас пра ва ма, да тер мин „ин ди ви ду ал на, по је ди нач на пра ва“ има 
раз ли чи ту те жи ну у раз ли чи тим кон тек сти ма. У ве ћи ни слу ча је ва 
кад ка же мо да не ко има „пра во“ да не што учи ни, под ра зу ме ва мо 
да би би ло по гре шно ме ша ти се у ње го во де ло ва ње, или бар да су 
по треб ни по себ ни раз ло зи да оправ да ју би ло ка кво ме ша ње. На 
при мер, тврд ња да гра ђа ни има ју пра во сло бо де го во ра мо ра под-
ра зу ме ва ти да је за власт по гре шно да их спре чи да го во ре, чак и 
кад ве ру је да ће оно што ће они ре ћи до не ти ви ше ште те не го ко ри-
сти. То твр ђе ње не мо же зна чи ти ... са мо да гра ђа ни не чи не ни шта 
ло ше кад го во ре оно што ми сле, иако власт за др жа ва пра во да их у 
то ме спре чи (Dvor kin, 2001: passim, 236, 238, 239).

Са мо је јед на пар ти ја у свој про грам угра ди ла иде а ли стич ки 
laissezfaire прин цип. У осни вач ком про гра му СПО из 1990. ре че-
но је да „свимграђанимаСрбијеморадабудеУставомзајамче-
наслободадаисповедајуипроповедајуоноштожеле“ (ис та кла 
Д.В.). Исто вре ме но је фор му ли са но и огра ни че ње овог прин ци па: 
„Уставизаконинесмеју,наравно,датолеришутерор,криминал,
националну,верскуираснумржњу,нитинасртајнадржавнегра-
ницеСрбијеилиЈугославије.“ 

Ној ман ука зу је на Хе ге ло во ауто ри та тив но про ти вље ње lais-
sezfaireприн ци пу. Хе гел об ја шња ва да сло бо да не зна чи сло бо ду 
да се чи ни и да се пи ше оно што се хо ће: „Та кви по гле ди при па да ју 
не раз ви је ној си ро во сти и по вр шно сти ма што ви тог те о ре ти са ња.“ 
Код Хе ге ла, на про тив, сло бо да им пли ци ра огра ни ча ва ње. Др жа ва 
огра ни ча ва сло бо ду и за Хе ге ла је би ла не за ми сли ва ак ци ја про тив 
др жа ве пред су до ви ма или ад ми ни стра тив ним три бу на ли ма та ко 
да су јем ства за пра ва на сло бо де да та је ди но он да ка да се ин те ре си 
др жа ве и ин те ре си гра ђан ског дру штва по кла па ју. Ако се они ра зи-
ла зе, на де лу је иста она ди ле ма ко ја се ја вља у свим ра ци о нал ним 
те о ри ја ма: или ће др жа ва уки ну ти пра во на сло бо ду или ће гра ђан-
ско дру штво уки ну ти др жа ву. Хе ге ли јан ска кон цеп ци ја го во ри да 
се по ли тич ке и еко ном ске сло бо де, да кле, не схва та ју као сло бо де 
ко је по сто је пре др жа ве - њих је ди но га ран ту је др жа ва. Оне су, сма-
тра Хе гел, про из во ди исто риј ског про це са, де ца ци вил ног дру штва 
(на ве де но пре ма: Noj man, 2002: 197).

На тра гу Хе ге ло вих при го во ра, мо гу се илу стро ва ти од ред бе 
про гра ма СРС из 1996. го ди не где је ре че но: „слободајепретпо-
ставкаправаутоликоштосуправнарегулацијаиправнипрописи,
башкаоисвиосталиоблицидруштвенеконтроле,могућисамо
премачовекукаорелативноаутономномбићу:дабисе,наиме,од
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некогазахтевалоодређенопонашањеморапостојатимогућност
другачијег,паисупротногпонашања. Са дру ге стра не, „слобода
свакогпојединцајеистовременоиограниченаизаштићенауправ-
номпоретку“. Ова ко сро че на про грам ска од ред ни ца је у из ве сној 
ме ри кон тра дик тор на - исто вре ме но ком би ну је laissezfaire фор му-
лу не га тив не сло бо де и хе ге ли јан ски при го вор овом прин ци пу. Да-
кле, уоча ва мо ан ти но ми ју: јер, „по на ша ти се дру га чи је“, од но сно 
„по на ша ти се су прот но“ у од но су на оно што се „зах те ва као од-
ре ђе но по на ша ње“ зна чи, у крај њој кон се квен ци: по на ша ти се по 
сло бод ној ауто ном ној во љи – да кле, сле ди ти laissezfaire прин цип. 
Исто вре ме но се овом прин ци пу сло бо де на ме ће „огра ни че ње“ и 
„за шти та“ у прав ном по рет ку, али СРС про пу шта да пре ци зи ра у 
че му се она са сто ји. Упра во у овом про пу сту је са др жа на ано ма ли-
ја кон цеп та сло бо де ка ко су је из ло жи ли срп ски ра ди ка ли. 

Двор кин та ко ђе ука зу је да се ли бе рал ном кон цеп ци јом за јед-
ни це оштро огра ни ча ва обим до ко га иде ал ни по ли тич ки ар гу мент 
мо же по слу жи ти као оправ да ње огра ни че ња сло бо де. Та кви ар гу-
мен ти се не мо гу ко ри сти ти ако са ма иде ја у пи та њу иза зи ва кон-
тро вер зе у за јед ни ци. Огра ни че ња се, на при мер, не мо гу бра ни ти 
не по сред но, на осно ву то га што до при но се кул тур ном уз ди за њу 
за јед ни це, би ло да она то же ли или не, јер се тим ар гу мен том вре ђа 
ка нон ли бе рал ног схва та ња јед на ко сти ко јим се за бра њу је вла сти 
да твр ди да су не ке фор ме жи вље ња су штин ски вред ни је од дру-
гих (Двор кин, 2001: 337). Ка ко он да по сту пи ти по сло ву ли бе рал-
ног ка но на са огра ни че њем? Мо гућ пу то каз је на зна чио Де влин: 
„мо ра по сто ја ти то ле ран ци ја мак си мал не сло бо де по је дин ца ко ја је 
у скла ду са ин те гри те том за јед ни це“ (De vlin, „The En for ce ment of 
Mo rals“, 1959; на ве де но пре ма Двор кин, 2001: 301).

Но, ка ко уста но ви ти ко ја је то мак си мал на сло бо да по је дин-
ца у скла ду са ин те гри те том за јед ни це? По у зда ни ји од го вор мо гао 
би да бу де ле га ли стич ки – прав ном нор мом, тј. за ко ном. Двор кин 
ука зу је да пре ма ли бе рал ној кон цеп ци ји сло бо де - у де мо кра ти ји, 
или бар у де мо кра ти ји ко ја у на че лу ува жа ва људ ска пра ва, сва ки 
гра ђа нин има оп шту мо рал ну ду жност да по шту је све за ко не, иако 
би же лео да су не ки од њих дру га чи ји. Он ту ду жност ду гу је сво-
јим су гра ђа ни ма ко ји по шту ју, ње му у при лог, за кон ко ји се њи ма 
не сви ђа. Ме ђу тим, ова оп шта ду жност не мо же би ти ап со лут на 
јер чак и дру штво ко је је у на че лу пра вед но мо же до но си ти не-
пра вед не за ко не и спро во ди ти не пра вед ну по ли ти ку, а чо век има и 
дру ге ду жно сти осим оних пре ма др жа ви. Чо век мо ра по што ва ти 
сво ју ду жност пре ма сво ме Бо гу и соп стве ној са ве сти, и ако су оне 
у су ко бу са ње го вом ду жно шћу пре ма др жа ви, он да он има пра-
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во, на кра ју кра је ва, да ра ди оно шта про су ди да је ис прав но. Ако, 
ипак, од лу чи да мо ра пре кр ши ти за кон, он да се мо ра под врг ну ти 
пре су ди и ка зни ко ју др жа ва на ме ће, при зна ју ћи ти ме да је ње го ва 
ду жност пре ма су гра ђа ни ма би ла над ја ча на али не и уки ну та ње го-
вим ре ли гиј ским и мо рал ним оба ве за ма. Двор кин ову тврд њу на-
зи ва „ор то док сном по зи ци јом“: чо век има ду жност да се по ко ра ва 
за ко ну, али има пра во да сле ди сво ју са вест кад је она у су ко бу са 
том ду жно шћу (Двор кин, 2001: 234). Из гле да да ов де по сто ји мон-
стру о зна про тив реч ност, уви ђа Двор кин. Ако не ко има пра во да 
чи ни оно што му са вест на ла же, он да ка ко га др жа ва мо же оправ-
да но обес хра бри ти да то чи ни? Зар ни је рђа во да др жа ва за бра њу је 
и ка жња ва оно што је при зна ла као пра во да се чи ни? Двор кин про-
во ка тив но за кљу чу је да је дан мо гу ћи од го вор је сте да су не ки, или 
сви, од оних ко ји при хва та ју ово за јед нич ко ста но ви ште ли це ме ри 
(да кле, и ли бе ра ли и кон зер ва тив ци) ко ји су са мо на ре чи ма за пра-
ва на по што ва ње са ве сти, али их, у ства ри не при зна ју (Двор кин, 
2001: 235). 

Мо гу ће је и у пар тиј ским про гра ми ма на ћи фор му ла ци је ко-
је од ра жа ва ју сми сао Двор ки но вих упо зо ре ња. Две стран ке про-
ми шља ју кон цепт сло бо де кроз ње го ву си нер ги ју са прин ци пом 
од го вор но сти. Ин те ре сант но је да ове две стран ке до ла зе из раз-
ли чи тих иде о ло шких про ве ни јен ци ја, ма да обе у сво је про гра ме 
ин кор по ри ра ју кон зер ва тив ни еле ме нат од го вор но сти. У про гра-
му СПО из 2001. је ре че но: „миверујемодаслободаподразуме-
ваиодговорност:одговорностпремапородици,премадруштву
ипремадржавииодговорностзапоследицесвогделовања.Од-
говорностзначииуважавањедругогидругачијег,спремностна
дијалогоразликамаинакомпромис“. Да кле, од го вор ност је мул-
ти пли ци ра на – под ра зу ме ва по зи ци о ни ра ње сло бо де по је дин ца у 
од но су на три над ре ђе на ен ти те та – по ро ди цу, дру штво и др жа-
ву, што би он да тре ба ло да им пли ци ра и ве ћи сте пен од го вор но-
сти. Го то во иден тич ни сми сао је са др жан и у од ред ни ци про гра ма 
Г17Плус. Нај пре је ре че но да „свакиграђанинСрбијетребада
имамогућностдаостварујеслободууоквирупородице,локалне
заједницеидржавеуцелини.“ За Г17 Плус, „фундаменталнапо-
лазнапоставкаизградњеслободногдруштвајестеграђанинкао
слободанисуверенпојединацкојије,доносећисопственеодлуке,
одговоранзасвојубудућност,будућностсвојепородицеисходно
томе,запросперитетсвојелокалнезаједницеицелогдруштва“. 
Али, по ми шље њу Г17 Плус „остварењеиндивидуалнеслободени-
јемогућебезпреузимањаодговорностизасебе,такоизазаједни-
цу“. На по слет ку се за кљу чу је да се „слободаникаднесмеодвајати
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ододговорностиипоштовањаусвојенихдруштвенихиморалних
стандарда.“ Да кле, у ова ко сро че не де фи ни ци је сло бо де уно си се 
је дан ре дук ци о ни стич ки еле ме нат са мо о гра ни че ња лич не сло бо-
де ко ри сте ћи два кла сич на раз ло га кон зер ва тив не тра ди ци је: је дан 
је „осе ћај од го вор но сти“, дру ги је „по што ва ње кон вен ци о нал них 
„дру штве них и мо рал них стан дар да“. Та ко је кон цепт сло бо де 
исто вре ме но од ре ђен и ли бе рал ном и кон зер ва тив ном пре ми сом. 
Ипак, мо же се за кљу чи ти да са вре ме ни ли бе ра ли уно се кон зер ва-
тив не еле мен те у ли бе рал ну ма три цу ка ко би, пре све га, ре ша ва ли 
про блем ко ји је кључ ни – ка ко ус по ста ви ти рав но те жу из ме ђу ши-
ре ње до ме та сло бо де и на сле ђе них кон вен ци о нал них нор ми, а да 
се не про из ве ду су ко би и прет ње по одр жа ва ње ин те гри те та за јед-
ни це. Циљ сло бо де је, сто га, ус по ста вља ње екви ли бри ју ма из ме ђу 
ре ци проч них пра ва и од го вор но сти. Та ко се ово схва та ње су прот-
ста вља кла сич ном ли бе рал ном ин ди ви ду а ли зму. 

ПЕРВЕРТИРАНАКОНСЕКВЕНЦА
„LAISSEZFAIRE“ПРИНЦИПА

При ме на „laissez faire“ прин ци па у до ме ну сло бо де го во ра 
у по ли ти ци из ра жа ва се у ли бе рал ној фор му ли „при чај као што 
ми слиш“, тј. у крај њој кон се квен ци ли бе рал не пер ми сив но сти то 
зна чи да „имаш пра во да ми слиш што хо ћеш.“ Ме ђу тим, ка ко је 
за па зио фран цу ски те о ре ти чар ре флек сив не со ци о ло ги је Пјер Бур-
ди је, у по ли ти ци, “ре ћи је исто што и учи ни ти”. По ли тич ки пред-
ло зи, про гра ми, обе ћа ња, пред ви ђа ња или прог но зе ни су ни ка да 
ло гич ки по твр ди ви или не по твр ди ви. Они су исти ни ти са мо уто ли-
ко уко ли ко осо ба ко ја их из го ва ра (у сво је вла сти то или у име гру-
пе) је сте спо соб на да их учи ни исто риј ском исти ном. По ли тич ки 
сло га ни су ре чи кроз ко је гла сно го вор ник да ру је гру пу са во љом, 
са пла ном, са на дом, или, са свим јед но став но, са бу дућ но шћу. По-
ли тич ки сло га ни про из во де сво је вла сти те ве ри фи ка ци је та ко што 
про из во де дру штве не гру пе и на тај на чин - со ци јал ни по ре дак (cf. 
Bo ur di eu, 1991 (а): 190; та ко ђе 1991 (б): 203-220). “Ства ран прин-
цип ча ро ли је пер фор ма тив ног из ра жа ва ња ле жи у ми сте ри ји ми-
ни стра, де ле га ци је на чи јем је че лу је дан по је ди ни ак тер – краљ, 
све ште ник, porte-parole – на и ме но ван да го во ри и да де лу је у име 
гру пе, ко ја се та ко кон сти ту и ше у ње му и од ње га”. Та ко су го-
вор ни ци у по зи ци ји да вр ше “сим бо лич ко на си ље” ко јим ис ка зу ју 
сво ју до ми на ци ју кроз ко му ни ка ци ју на та кав на чин да до ми на ци ја 
ни је пре по зна та као та ква и сто га је при зна та као ле ги тим на (Bo ur-
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di eu, 1983: 73). Ова со ци о ло шка за па жа ња ин ди ка тив но ука зу ју на 
опа сност од пер вер ти ра ног ефек та при ме не laissezfaire прин ци па 
у до ме ну сло бо де го во ра у по ли ти ци. На и ме, кон се квент на при ме-
на ли бе рал ног прин ци па “имаш пра во да го во риш што ми слиш” 
за по сле ди цу мо же има ти зло у по тре бу у фор ми “го во ра мр жње”. 
Илу стра тив ни су у том по гле ду при ме ри про гра ма две ју пар ти ја – 
СПО и СРС. Ове две стран ке ори ги нер не на ци о на ли стич ке про ве-
ни јен ци је из ло жи ле су у сво јим про гра ми ма екс трем не дис кри ми-
на тор не ста во ве пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на – пре 
све га ко сов ским Ал ба на ци ма и Хр ва ти ма. 

У осни вач ком про гра му СПО из 1990. ова стран ка ће пр ва на 
по ли тич кој сце ни Ср би је јав но про па ги ра ти кон цепт срп ског Le-
bensraum -а. Прем да, у про гра му је ова стран ка на чел но де кла ри-
са ла: „боримосезадемократску,вишестраначку,економскииду-
ховноснажнудржавусрпскогнарода,укојојћебитимаксимално
поштованосваконационално,религијско,регионално,језичко,као
идругаграђанскаправаиљудскодостојанство.Натонас,пре
свега,обавезуједемократскатрадицијаусрпскомнароду“. Па ра-
док сал но је да је у истом том про гра му као „неодустајнициљ“ ове 
стран ке де кла ри са но не што што би се мо гло оства ри ти са мо ме то-
дом „ет нич ког чи шће ња“: „дасеваспоставибројчаниодносСрба
иШиптаракакавјебиопоследњегданаслободе,6.априла1941.
године“. Сто га, сма тра СПО, „свеШиптарекојисусе,почевод6.
априла 1941. године до данас, самовласно населили наКосово и
Метохијуилидругде уСрбији, вратитикао странедржављане
уАлбанију“. Та ко ђе тре ба, сто ји у про гра му СПО, „протератиу
АлбанијуиливанСрбијесвеШиптарекојисусе,намакојиначин,
уплелиуокупаторскипланТиранеоВеликојАлбанијидоСкопља,
Никшића,КопаоникаиМораве.Непостојимеђународнизаконили
конвенцијакојибиобавезивалиСрбијуданасвојојтериторијитр-
пи, храниишколује војникенепријатељскедржаве“ (сиц!). Ка ко 
је ре че но: „усвакомслучају,укинутиалбанскијезиккаослужбени
језикбилогдеуСрбији,укинутиправоШиптаранаалбанскуза-
ставууСрбији,укинутипостојећеантисрпскеустројенешколе,
полицијскуслужбу,болнице,поштеисудове.Теустановеислужбе
морајубитираспуштенеиоснованенановначин,каодеодржав-
ногорганизмаСрбијеанеАлбаније“. Упе ча тљив је и апо дик ти чан 
тон ових ре че ни ца, су кла дан „то ну“ дис кри ми на тор них ци ље ва. 

Ипак, су о чен са по ра жа ва ју ћим ис ку стви ма гра ђан ског ра та 
и ет нич ких су ко ба на те ри то ри ји Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, 
СПО у про гра му из 1993. го ди не ме ња свој став – и про грам. СПО 
са да из ла же, у осно ви, ли бе рал ну фор му лу ре ша ва ња ма њин ског 
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пи та ња: „шиптарскамањина(каоимађарскаисвеосталемањи-
неуСрбије)морауживатимаксимумсвихинационалнихиверских
играђанскихправакојемањинамагарантујумеђународниугово-
риикојаправаприпадницимањинауживајуунајдемократскијим
државамаЕвропеисвета.“ На да ље је ре че но да је „шиптарско
питањеуСтаројСрбијиунутрашњесрпскопитањеиономоже
бититрајнорешеносамоснагомдемократије.“ У про гра му СПО 
са да сто ји: „нашјециљдаизградимодемократскуСрбијукојуће, 
збогњених демократских установа и због лепоте и сигурности
животаутаквојдржави,свакињенграђанин,безобзиракојојве-
риилинародуприпада,искреноприхватитизасвојуОтаџбину.“ 
СПО се, да кле, са да при кла ња ре то ри ци де мо крат ског ре ша ва ња 
срп ског на ци о нал ног ин те ре са. 

СРС је још екс трем ни ја у дис кри ми на ци ји. У пред из бор ном 
про гра му СРС из 1992. го ди не ова стран ка пред ла же „применуме-
ра реторзије према припадницима хрватске националнемањине
какобисеомогућилозбрињавањеСрбакојејеТуђмановаусташка
Хрватскапротераласањиховихогњишта,каоиотпуштањеиз
државнеслужбеиодузимањедржавнихстановасвимсадашњим
ипензионисанимчиновницимакојисууБеоградисавезнуадмини-
страцијудошликаословеначки,хрватски,бугарашкишиптарско-
сепаратистички и муслиманско-фундаметалистички кадрови.“ 
СРС се за ла же за „гушењесвимсредствимаалбанскесепарати-
стичке побуне наКосову иМетохији, а да би„рецидивитепо-
бунебилинемогући“,овастранкапредлажеспровођење,између
осталих,иследећих,какојееуфемистичкиречено-„мера“:„да
сеодмахпротерасвих360хиљадаалбанскихемигранатаињихо-
вихпотомака“;„дасесвимШиптарима,којитожеле,издаисе-
љеничкипасош“;„дасесвимШиптаримасрпскимдржављанима
којиборавеуиностранствуитамоделујусасепаратистичкихпо-
зиција,одмаходузмесрпскодржављанствоизабраниповратак“;
„нужнојеодмахукинутисвасоцијалнадавањаШиптарима,по-
себноонекојаподстичупревисокнаталитет“;“неодржавати
никакве скупштинскеизборенатојтериторијидок се етничка
сликастановништванедоведеуодноскојијепостојао6.априла
1941. године...“ За го ва ра њем ова квих „ме ра“ ко лек тив ног из го на 
СРС се свр ста ла, исто као и пр во бит но СПО, у по ро ди цу екс трем-
них на ци о на ли стич ких стра на ка ко је про па ги ра ју сте ре о тип ни го-
вор мр жње свој ствен (нео)на ци сти стич кој иде о ло ги ји. 

Ипак, ве ћи на ових екс трем но дис кри ми на тор них од ред би 
из бри са на је из про гра ма СРС из 1994. го ди не, да би и нај бла же 
дис кри ми на тор не од ред бе би ле пот пу но иш чи шће не из про гра ма 
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СРС ко ји је усво јен 1996. го ди не. Да кле, уме сто „ет нич ког чи шће-
ња“ ко сов ских Ал ба на ца, СРС је спро ве ла у де ло „де на ци фи ка ци-
ју“ вла сти тог про гра ма. У про гра му из 1996. СРС са да по ла зи од 
кон ста та ци је: „даправамањине,каоколективитета,нисуништа
друго него саставни део комплексаљудских права“ те да и она,
„каоииндивидуалнаправасвакогпојединца,морајубитизашти-
ћенаускладусанајвишимдемократскимстандардима. СРС, се 
са да де кла ри ше као „странкаизразитедемократскеоријентаци-
је“, ко ја ће„учинитисведаправанационалнихмањинабудуза-
гарантована највишим правним актима као и да прокламовано
правонапосебностдобијеиреалнузаштиту“. Под тим СРС под-
ра зу ме ва сле де ћа пра ва: пра ва на соп стве ни кул тур ни жи вот, сло-
бод ну упо тре бу ма тер њег је зи ка и пи сма, што об у хва та и пра во на 
шко ло ва ње и обра зо ва ње, као и пра во на објек тив но и не при стра-
сно ин фор ми са ње. СРС при зна је пра во пред став ни ци ма ма њи на 
да, „уколикосуизабрани,будузаступљениудржавниморганима
и органима локалне самоуправе.“ Ме ђу тим, про блем је и с овим 
до брим (на)ме ра ма СРС, што средстваза„потпунослободнуиз-
градњушкола,универзитетаиинформативнихкућазаприпадни-
кенационалнихмањина“ не би би ла обез бе ђи ва на из др жав не ка се, 
већ би они са ми,„премамогућностима“–„приватноминиција-
тивом“мо ра ли да при сту пе из град њи, осни ва њу и отва ра њу по ме-
ну тих ин сти ту ци ја. Ра ди ка ли, у ства ри, ова квим ста вом и да ље за-
пре ча ва ју оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на у пот пу но сти. 
Прем да је, да кле, ра ди кал ски стан дард при ме не ма њин ских пра ва 
и да ље ли ми ти ран, ова ко сро чен пред ста вља огро ман ци ви ли за циј-
ски ко рак на пред у од но су на из вор на екс тре ми стич ка опре де ље ња 
ове стран ке. 

На ве де не од ред бе про гра ма СПО и СРС пред ста вља ју ег зем-
плар ну - нај о збиљ ни ју де ви ја ци ју ле ги ти ма циј ске ма три це пар ти ја 
у по ли тич ком по љу Ср би је. Прем да су се ове стран ке од ре кле ових 
дис кри ми на тор них од ред би – јед но став но их из бри сав ши из сво-
јих по то њих про гра ма, оне ће оста ти трај ни “ре ме ти лач ки фак тор” 
у про фи ли ра њу иде о ло шког иден ти те та ових стра на ка, чи не ћи њи-
хо ве ле ги ти ма циј ске ма три це не кон зи стент ним. Без об зи ра ко ли ко 
су СПО и СРС би ле ли бе рал не у сво јим по то њим про гра ми ма, пр-
во бит не екс тре ми стич ке, дис кри ми на тор не од ред бе на ста вља ју да 
вр ше postfestum ану ли ра ње свих по ку ша ја ли бе рал ног ле ги ти ми-
ра ња ове две стран ке, деј ству ју ћи као ехо, по ме ха ни зму “го вор ног 
чи на.” Пре ма де фи ни ци ји Ве ве ра, “го вор ни чин” је (опе то ва но) из-
го ва ра ње (кључ не) ре чи или фра зе ко ја је са ма по се би већ чин (или 
пре ти да ће то по ста ти) та ко да дра ма тич но ме ња да ту си ту а ци ју 
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при зи ва ју ћи про цес сво је вр сте; на тај на чин, сме шта или из ме-
шта од ре ђе ни про блем, пи та ње у спе ци фич но под руч је, окру же ње 
и до зво ља ва од лу чи о ци ма на вла сти да зах те ва ју сред ства нео п ход-
на да би се су о чи ли са пер ци пи ра ном “на го ве ште ном” опа сно шћу  
(We a ver, 1993:7). На ве де ни при ме ри СПО и СРС, као, уоста лом, и 
би ло ко ји дру ги при мер дра стич не зло у по тре бе сло бо де из ра жа-
ва ња ми шље ња под сти чу на кон ти ну и ра ну по тра гу за иде ал ним 
ко рек тив ним прин ци пом ко јим би се ус по ста ви ла гра ни ца мак си-
мал не при ме не сло бо де ко ја се не би сме ла пре ћи - уко ли ко се же ли 
из бе ћи опа сност де ге не ра ци је ли бе рал ног прин ци па у ње го ву су-
прот ност – у угро жа ва ње ин те гри те та и оп стан ка за јед ни це. 

МИЛОВКОРЕКТИВНИПРИНЦИПСЛОБОДЕ

Чу ве на је фор му ла Ул пи ја на „honestevive,neminemlaede,su-
umcuuiquetribue“ – „по ште но жи ве ти, дру го га не вре ђа ти, сва ко-
ме сво је да ва ти“ (на ве де но пре ма: Ној ман, 2002: 172). Сло бо да је, 
да кле, пра во да се чи ни све што дру го ме не шко ди. Ово је на че ло 
из ре че но у фран цу ским кон сти ту ци ја ма – из 1973: чл. 6: „Laliberté
estlepouvoirquiappartiental’hommedefairetoutcequenenuitpas
auxdroitsd’autrui“ („Сло бо да је пра во ко је при па да чо ве ку да чи ни 
све што не шко ди пра ви ма дру гих“). Или, пре ма По ве љи о пра ви ма 
чо ве ка из 1791: „Lalibertéconstisteapouvoirfairetoutcequinenuit
pasáautri“ („Сло бо да се са сто ји у мо ћи да се чи ни све оно што не 
шко ди дру го ме“). Маркс у „При ло гу је вреј ском пи та њу“ уоча ва да 
је та гра ни ца у ко јој се сва ко мо же кре та ти без ште те по дру го га од-
ре ђе на за ко ном, као што је гра ни ца два ју по ља од ре ђе на ме ђа шем. 
Ра ди се о сло бо ди чо ве ка као изо ли ра не, у се бе по ву че не мо на де 
(Маркс, 1979: 115).

Џон Стју арт Мил је фор му ли сао гра ни цу огра ни че ња сло бо-
де до ко је се мо же ићи. У де лу „О сло бо ди“ (cf. Mill, 1991) нај пре 
из но си став „... да је дан ве о ма прост прин цип има ап со лут но пра во 
да упра вља у по сту па њу дру штва пре ма по је дин цу кроз при ну ду и 
кон тро лу... То је прин цип по ко ме је са мо за шти та је ди ни циљ ко ји 
овла шћу је чо ве чан ство да се, по је ди нач но или ко лек тив но, ме ша у 
сло бо ду ак ци је би ло ког бро ја сво јих чла но ва. Је ди ни циљ у чи је 
име моћ мо же би ти оправ да но упо тре бље на на спрам би ло ког чла-
на ци ви ли зо ва не за јед ни це про тив ње го ве во ље, је сте спре ча ва ње 
на но ше ња ште те дру ги ма. Лич но до бро по је дин ца, би ло фи зич ко 
би ло мо рал но не пред ста вља до вољ но овла шће ње (на ве де но пре-
ма: Двор кин, 2001: 320). Да кле, сло бо да у ци љу ин ди ви ду ал не ре а-
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ли за ци је же ља и по тен ци ја ла, ка ко ка же ли бе рал ни прин цип, мо же 
би ти огра ни че на је ди но сло бо дом дру гих да то исто по стиг ну – тј. 
уз услов да сло бо да јед но га не на не се ште ту сло бо ди дру го га. 

Ин ди ка тив но је да је не ко ли ко пар ти ја ин кор по ри ра ло у сво-
је про гра ме Ми лов ко рек тив ни прин цип. У про гра му СПС из 1992. 
го ди не ре че но је: „јединаграницаслободејеслободадругихлично-
сти-утоликоједруголицеслободеодговорностзадругељудеи
засваонадруштвеназбивањанакојапојединацсвојомделатно-
шћуможеутицатиидатиимдрукчијиток“. У про гра му ДС из 
2001. је ре че но да за ла га ње ове стран ке за сло бо ду зна чи „супрот-
стављањесвакојдиктатуриизависности,захтевдасеукинусви
видовизастрашивања,претњи,манипулација,дасвакичовекима
неотуђивоправонасвојличнипутиизбор,уколиконеугрожава
истоправодругима.“ СПО ће у про гра му из2001 ре ћи: „миверује-
моуслободучовека,којаподразумеваслободумишљења,изража-
вањаиделања,слободупојединцаислободудруштвених,верских,
националнихидругихгрупа,слободукојазначиправодасекаже
„не“ичијајединаграницаморабитислободадругих.“ Г17Плус 
ће та ко ђе у про гра му из 2004. на гла си ти: „Свакокожелислободу
засебе,морадаприхватиислободудругих.Слободапојединцаје
ограниченаслободомдругихљуди ...“ 

Греј ће по став ку Ми ло вог ко рек тив ног прин ци па - огра ни-
че ња сло бо де као „спре ча ва ња на но ше ња ште те дру ги ма“ на зва-
ти „кон струк ти ви стич ком гре шком“ у ли бе рал ном ре зо но ва њу. 
За шти та пру же на ин ди ви ду ал ној сло бо ди, Ми ло вим прин ци пом, 
би ће ап со лут на са мо у сфе ри лич них ак ци ја ко ји ма се не шко ди 
ин те ре си ма дру гих. Где год по сто ји мо гућ ност или ри зик ште те по 
дру ге, огра ни че ње сло бо де је оправ да но – и увек мо же би ти оправ-
да но, уко ли ко ра чу ни ца ко ри сно сти по ка же да се та квим огра ни че-
њем уна пре ђу је оп шта до бро бит, за па жа Греј (Греј, 1999: 75). 

У про гра му СПС из 1992. на зна че на је гра ни ца огра ни че-
ња: ре че но је да се „слободаговора,штампеудруживања,јавног
окупљања,вероисповестиикретањаможеограничитисамоако
сенасиљемипропагирањемрасне,верскеинационалнемржњеус-
краћујуљудскаправаислободедругихљуди.“ Слич но, у осни вач-
ком про гра му СПО, из 1990. та ко ђе је сти пу ли са на гра ни ца сло-
бо де. Нај пре је ре че но да „свим грађанимаСрбијеморадабуде
Уставомзајамченаслободадаисповедајуипроповедајуоношто
желе“,алида,притом,„Уставизаконинесмеју,наравно,дато-
леришутерор,криминал,националну,верскуираснумржњу,нити
насртајнадржавнеграницеСрбијеилиЈугославије.“ Да кле, СПО 
да је не што ши ра овла шће ња за огра ни че ње сло бо де. 
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Греј по ста вља су штин ско пи та ње – ка ко обез бе ди ти пра ве-
дан ис ход огра ни че ња сло бо де? Не ма ни чег у Ми ло вом прин ци-
пу, ука за ће Греј, што зах те ва да до би је ни ре зул тат рас по ре ђи ва ња 
сло бо де и не сло бо де бу де на пр ви по глед пра ви чан. У мно гим слу-
ча је ви ма ште та се мо же спре чи ти и оп шта до бро бит уна пре ди ти 
по ли ти ком ко јом се раз ли чи тим дру штве ним гру па ма на ме ћу из у-
зет но ве ли ки и не јед на ки те ре ти. Да би се та кав ис ход из бе гао, Греј 
сма тра да би Ми лов прин цип тре ба ло да се до пу ни прин ци пом 
пра вич но сти или по ште ња – то јест прин ци пом ко ји се „так ми чи“ 
са ути ли та ри стич ким ин си сти ра њем на оп штој до бро би ти. Из гле-
да ја сно да ће прин цип пра вич ност ко јим се ре гу ли ше рас по де ла 
сло бо де по не кад до ћи у су коб са уна пре ђе њем оп ште до бро би ти. 
Сто га Греј ука зу је на ре ше ње: Рол сов „уго вор ни“ при ступ је аутен-
тич но ин ди ви ду а ли стич ки на на чин на ко ји то Ми ло ва ути ли та ри-
стич ка ети ка не мо же би ти, јер се тим при сту пом по је дин ци ма у 
њи хо вом основ ном по ло жа ју да је пра во ве та про тив по ли ти ке ко-
јом се мак си ма ли зу је оп шта до бро бит и ти ме вр ши упад у сло бо ду 
лич но сти и ште ти не чи јим ин те ре си ма. Рол со ва те о ри ја прав де као 
по ште ња има не ко ли ко од лу чу ју ћих пред но сти у од но су на Ми лов 
при ступ, сма тра Греј. Прин цип сло бо де из ве ден „уго вор ним“ ме то-
дом ни је прин цип ште те као што је Ми лов, већ кла сич ни ли бе рал-
ни прин цип „нај ве ће јед на ке“ сло бо де ко јим се на ме ће огра ни че ње 
прав ди у свим вр ста ма со ци јал не по ли ти ке. Иако се прин ци пом 
мак си му ма да је при о ри тет они ма у дру штву ко ји ма је нај го ре, ти-
ме што се осу ђу је као не пра вед на би ло ка ква не јед на кост ко јом се 
не иде њи ма у ко рист, пр вим прин ци пом Рол со ве те о ри је – прин-
ци пом нај ве ће „јед на ке сло бо де“ – за бра њу је се не пра вед на рас по-
де ла не сло бо де ко ја је Ми ло вим прин ци пом до пу ште на – та ко је 
Рол со ва те о ри ја бли жа кла сич ном ли бе ра ли зму не го Ми ло ва, за-
кљу чу је Греј (ibid.: 75, 76).

ТИПОЛОГИЈАСЛОБОДЕ
–ФУНДАМЕНТАЛНАЉУДСКАПРАВАИСЛОБОДЕ

У по ли тич кој сфе ри, ука зу је Ној ман, прав на сло бо да по сто ји 
за сва ки тип по на ша ња ко ји ни је за бра њен за ко ном, при че му се 
под за ко ном под ра зу ме ва сва ка нор ма ко ја се мо же при пи са ти др-
жа ви. Та ко се сло бо да лич но сти, удру жи ва ња, оку пља ња, штам пе, 
син ди ка та, итд. га ран ту је уну тар прав ног по рет ка и ње го вим од-
ред ба ма. Ној ман на во ди ми шље ње по зна тог ен гле ског струч ња ка 
за устав но пра во - Џе нинг са, пре ма ко је му по сту лат о та квој сло бо-
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ди пред ста вља чи сту та у то ло ги ју и из раз прин ци па „не ле гал но сти 
не за ко ни то сти“ у скла ду са ко јим „пра во на лич ну сло бо ду ни је 
пра во на лич ну сло бо ду, већ је то пра во на оно ли ко сло бо де ко ли ко 
је да то за ко ном“ (Jen nings, 1933: 235; на ве де но пре ма: ibid). По-
ду на вац ука зу је да не при стра сно суд ство и вла да ви на пра ва чи не 
прав но-по ли тич ку екс пре си ју ци вил ног гра ђан ства. Ци вил на пра-
ва чи не јед ну фор му оства ри ва ња про тек тив них пра ва, а осно ву 
ово га по чет ног ти па гра ђан ства чи не пра ва на сло бо ду го во ра, пра-
во на по штен по сту пак пред су до ви ма и јед на ке мо гућ но сти свих 
да се „осло не“ на уста но ве прав ног си сте ма, по себ но суд. „Ци вил-
ни еле ме нат“ са ста вљен је од пра ва ко ја су ну жна за ужи ва ње ин-
ди ви ду ал них сло бо да: сло бо ду лич но сти, ми шље ња, уве ре ња, пра-
во на по се до ва ње сво ји не и за кљу чи ва ње уго во ра, као и пра во на 
прав ду. Ово пра во се раз ли ку је од свих дру гих пра ва по што је то 
пра во ко јим се бра ни пра во сва ког да бу де јед нак са свим дру ги ма 
у по ступ ку пред за ко ни ма. Ово по ка зу је да је глав на уста но ва ко ја 
је ди рект но по ве за на са ци вил ним пра ви ма - пра вич но су до ва ње 
(По ду на вац, 2001: 45).

На ко је спе ци фич не сло бо де обич но ми сли мо кад ка же мо – 
ли бе рал не сло бо де? Реч је о сло бо да ма као што су сло бо да го во ра 
и из ра жа ва ња, удру жи ва ња и кре та ња, за ни ма ња и жи вот ног сти ла, 
итд. - о они ма ко је је Ролс аде кват но на звао „основ ним сло бо да-
ма“ (Rawls, 1971: 201-205). Сам Ролс је био мо ти ви сан да раз ви је 
сво ју те зу основ них сло бо да нео д ре ђе но шћу иде је нај ве ће мо гу ће 
сло бо де. Зах тев да се сло бо да мак си ма ли зу је и на јед нак на чин рас-
по де ли до би ја, ка ко она ка же, сво ју са др жи ну са мо кад је сло бо да 
раз гра ђе на и ра ста вље на у је дан низ или си стем основ них сло бо да. 
Греј пред ла же да се основ не сло бо де схва те као фор му ли са ње по-
треб них усло ва за са мо стал но де ла ње. Сло бо дан чо век је онај ко ји 
има пра ва и при ви ле ги је ну жне да би мо гао да ми сли и де ла са мо-
стал но – да упра вља со бом, а не да дру ги упра вља њим. Са др жи на 
си сте ма основ них сло бо да не тре ба да бу де пре ци зно од ре ђе на или 
не про мен љи ва, али мо ра у да тим исто риј ским окол но сти ма да об у-
хва ти усло ве по треб не за осва ре ње мо ћи (овла шће ња) и ауто ном не 
ми сли и ак ци је. Ја сно је да, што год још об у хва та ле, основ не сло-
бо де сва ка ко об у хва та ју прав ну за шти ту ко ју обез бе ђу је ли бе рал-
на др жа ва, то јест сло бо ду од не за ко ни тог хап ше ња, сло бо ду са ве-
сти, удру жи ва ња, кре та ња, итд. По ред ових гра ђан ских сло бо да, 
че сто се ин си сти ра на то ме да основ не сло бо де тре ба да об у хва те 
и на раз не на чи не схва ће не еко ном ске сло бо де. У ства ри, је дан од 
кри те ри ју ма раз ли ко ва ња мо дер ног од кла сич ног ли бе ра ли зма (до 
ко га су до шли мо дер ни ли бе ра ли) је сте те за да сло бо да као ауто-
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но ми ја зна чи да др жа ва обез бе ђу је еко ном ске ре сур се и ко ри гу је 
еко ном ски про цес, ука зу је Греј (Grej, 1999: 84).

Ној ман, пак, го во ри о по де ли сло бо де на главне слободе 
(Hauptfreiheit), ко ја мо же би ти, ра ди сво је за шти те и ре а ли за ци-
је, окру же на дру гим сло бо да ма и ин сти ту ци ја ма. Та кве сло бо де 
и ин сти ту ци је зо ве мо спо ред ним или по моћ ним сло бо да ма и ин-
сти ту ци ја ма. Под по моћ ном ин сти ту ци јом или сло бо дом, да кле, 
ми сли мо на га ран ци је да ће дру ге сло бо де или ин сти ту ци је слу-
жи ти за шти ти глав не сло бо де или ин сти ту ци је. На при мер, сма тра 
Ној ман, пи та ње је од од лу чу ју ћег зна ча ја уко ли ко, као што је то 
био слу чај са Вај мар ским уста вом, сло бо да удру жи ва ња има де-
ле ко ја чу прав ну осно ву не го пра во на сло бо ду штам пе и оку пља-
ња. Док пра во на по ве зи ва ње у асо ци ја ци је пред ста вља ап со лут но 
фун да мен тал но пра во, у ко је не мо же дир ну ти ни ле ги сла ту ра ни 
ег зе ку ти ва, оста ле две сло бо де са мо су ре ла тив не сло бо де ко је су 
„усло вље не за ко ни ма“ (VorbehaltdesGesetzes) (Ној ман, 2002: 62).

Ној ман из ла же кла си фи ка ци ју сло бо да, ко јом су об у хва ће на 
и људ ска пра ва. То ком исто риј ског раз во ја, ука зу је Ној ман, по ја вио 
се из ве стан број по себ них сло бо да ко је су опи си ва не као фун да-
мен тал на пра ва – као људ ска пра ва или као „пра ва љу ди“. Ној ман 
на гла ша ва да су пред др жав на пра ва чо ве ка пре ма кон цеп ци ја ма 
фи ло зоф ског ли бе ра ли зма прав но ре ле вант на је ди но као пра ва ко-
ја јем чи др жа ва. Ној ман вр ши кла си фи ка ци ју сло бо да на осно ву 
два ста но ви шта: са ста но ви шта прав не за шти те ко ју оне ужи ва ју, 
или са ста но ви шта под руч ја на ко јем оне ва же. С об зи ром на де ло-
круг њи хо вог ва же ња, за себ ну гру пу чи не тзв. „ин ди ви ду ал на“ или 
„лич на“ пра ва на сло бо ду. То су основ на пра ва изо ло ва них по је ди-
на ца, као што су за шти та од не ле гал ног за тва ра ња, без бед ност ме-
ста ста но ва ња, ко ре спон ден ци је, итд. Као сле де ћа ка те го ри ја по ја-
вљу ју се тзв. пра ва на по ли тич ку сло бо ду. То су основ на пра ва ко ја 
се од но се на ти по ве по на ша ња ко ји на ста ју на осно ву за јед нич ког 
жи во та љу ди у јед ној др жа ви. Овој ка те го ри ји при па да сло бо да 
удру жи ва ња, штам пе, оку пља ња и тај ност гла са ња. Она има ју дво-
ја ку функ ци ју: ли бе рал ну функ ци ју не по сред ног ства ра ња сфе ре 
сло бод не од др жа ве и де мо крат ску функ ци ју ин те гри са ња др жав-
не во ље на де мо крат ски на чин. Кад је реч о по ли тич ким пра ви ма, 
Ној ман из два ја пра во statusactivus. Ова де мо крат ска пра ва при па-
да ју гра ђа ни ну и слу же као сред ство не по сред ног кон сти ту и са ња 
др жав не во ље на де мо крат ски на чин. У њих спа да ју јед на ко пра во 
гла са и пра во  јед на ког при сту па јав ним по ло жа ји ма (cf. Noj man, 
2002: 56-58).

Ка ко за па жа Двор кин, ин сти ту ци ја ин ди ви ду ал них пра ва 
у од но су на др жа ву, власт, вла ду, „ни је не ки бож ји дар, пра ста ри 
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ри ту ал или на ци о нал ни спорт“. То је сло же на и про бле ма тич на 
прак са ко ја вла дин по сао оства ре ња оп ште ко ри сти чи ни те жим и 
ску пљим и ко ја би би ла по вр шна и по гре шна уко ли ко не слу жи не-
ком ци љу. Сва ко ко ин ди ви ду ал на пра ва схва та озбиљ но и ко хва ли 
вла ду због то га што та пра ва по шту је, мо ра има ти не ка кво осе ћа ње 
ко ји је то циљ. При том мо ра при хва ти ти нај ма ње јед ну или обе 
сле де ће зна чај не иде је, ис ти че Двор кин. Пр ва је нео д ре ђе на али 
сна жна иде ја људ ског до сто јан ства. Овом иде јом ко ја се по ве зу је 
са Кан том, али и са фи ло зо фи ма дру гих шко ла, прет по ста вља се да 
има по сту па ња пре ма дру го ме ко ја ни су у скла ду са ње го вим при-
зна њем као пу но прав ног чла на људ ске за јед ни це, та ко да је та кво 
по сту па ње ду бо ко не пра вед но. Дру га је по зна ти ја као иде ја по ли-
тич ке јед на ко сти. Ту се по ла зи од то га да сла би ји чла но ви по ли-
тич ке за јед ни це има ју пра во на ону исту бри гу и ува жа ва ње од сво-
је вла де ко ју већ има ју моћ ни ји чла но ви за јед ни це, та ко да сло бо да 
од лу чи ва ња јед них, без об зи ра на то ка ко она де ло ва ла на оп ште 
до бро, мо ра би ти и сло бо да од лу чи ва ња свих. Ако ин ди ви ду ал на 
пра ва има ју ика квог сми сла, он да се сте пен њи хо ве ва жно сти не 
мо же то ли ко раз ли ко ва ти да не ка уоп ште не ва же чим се по ја ве не-
ка дру га. Уста но ва ин ди ви ду ал них пра ва је кључ на, јер пред ста вља 
обе ћа ње ве ћи не ма њи на ма да ће њи хо во до сто јан ство и јед на кост 
би ти по што ва ни. Кад су по де ле ме ђу гру па ма нај о штри је, он да се 
ова кав гест, уко ли ко за кон тре ба да функ ци о ни ше, мо ра учи ни ти 
нај и скре ни је, упо зо ра ва Двор кин (Dvor kin, 2001: passim, 247, 253, 
255).

У скла ду са Ној ма но вом кла си фи ка ци јом, нај ва жни ја су тзв.
фун да мен тал на пра ва ко ја се не мо гу оту ђи ва ти чак ни устав ним 
ме то да ма – и у не мач кој и аме рич кој ли те ра ту ри то су пра ва ко ја се 
не мо гу оту ђи ва ти чак и ако устав до зво ља ва до но ше ње аманд ма на. 
Те о ре ти ча ри пра ве раз ли ку из ме ђу устав них аманд ма на ко ји оста-
вља ју не так ну тим „устав као фун да мен тал ну од лу ку“ (Verfassung
alsGrundentscheidung). То је ка те го ри ја нео ту ђи вих пра ва љу ди – у 
Аме ри ци и Не мач кој уоч љи во је ста вља ње на гла ска на оне сло бо де 
ко ји ма се одр жа ва бур жо а ски си стем сво ји не. У ову гру пу пра ва, 
сва ка ко да спа да ју и она ко ја се обич но уста вом де фи ни са на као 
„не по ре ци ва и нео д ре ци ва“ – и она су фун да мен тал на бу ду ћи да у 
има ју нај ви ши сте пен устав не га ран ци је. У уста во твор ној прак си у 
ову гру пу свр ста ва ју се сле де ћа пра ва: пра во на жи вот, не по вре ди-
вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, за бра на роп ства, по ло жа ја 
слич ног роп ству и при нуд ног ра да, до сто јан ство и сло бо дан раз вој 
лич ност, пра ва ли ца ли ше на сло бо де, пра во на пра вич но су ђе ње, 
пра во на др жа вљан ство, сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 
пра во на при го вор са ве сти, сло бо да из ра жа ва ња на ци о нал не при-
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пад но сти, за бра на иза зи ва ња ра сне, на ци о нал не и вер ске мр жње и 
не ка дру га пра ва и сло бо де.

Све су ре ле вант не стран ке у сво је про гра ме укљу чи ле уни-
вер зал ни ме ђу на род но прав ни стан дард људ ских пра ва - за бра ну 
дис кри ми на ци је с об зи ром на сле де ће кри те ри ју ме: пол, ра су, на-
ци о нал ну при пад ност, ве ру. По ред ових, по је ди не пар ти је ис ти чу и 
дру ге кри те ри ју ме за бра не дис кри ми на ци је. СПО у свом осни вач-
ком про гра му из 1990. на во ди “сталешкуприпадност“. У про гра-
му ДСС из 2001. го ди не као кри те ри јум за бра не дис кри ми на ци је 
на во ди се и “неколичносвојство” чо ве ка. Но, док ће све стран ке 
на че ло за бра не дис кри ми на ци је по ми ња ти у сво јим пр вим, осни-
вач ким про гра ми ма, је ди но ће СРС тек у тре ћем по ре ду про гра му, 
из 1996. увр сти ти ово на че ло у свој про грам. Кри те ри ју ми за бра не 
дис кри ми на ци је ко је на во ди СРС су та ко ђе све о бу хват ни: “пол,ра-
са,бојакоже,језик,вероисповест,политичкоилидругомишљење,
националноилисоцијалнопорекло,припадањенекојнационалној
мањини,имовностање“. Г17Плус у про гра му из 2004. го во ри са-
мо о кла сич ним кри те ри ју ми ма дис кри ми на ци је, и не уво ди но ви. 
Ег зем плар но је да ова стран ка у свом про гра му не те ма ти зи ра људ-
ска пра ва и сло бо де, већ се са мо за до во ља ва са уоп ште ним кон ста-
та ци ја ма: “слободнипојединциињиховаиндивидуалнаправапред-
стављајутемељсвеукупнедруштвенеорганизације.”  

Под ути ца јем не мач ке кон сти ту ци о нал не док три не раз ви је не 
на осно ву Вај мар ског уста ва раз ви ла се кон цеп ци ја тзв. „ин сти ту-
ци о нал них га ран ти ја“, ко је та ко ђе са др жи и не мач ки Основ ни за-
кон. Пре не го из ри чи то овла ште ње на од ре ђе но пра во, сло бо ду или 
бе не фи ци ју по је дин ца, ин сти ту ци о нал не га ран ти је под ра зу ме ва ју 
и оба ве зу др жа ве да шти ти, да се ста ра, и да уна пре ђу је од ре ђе ни 
до мен дру штва и мре жу со ци јал них од но са. Осни вач ки про грам 
ДС из 1990. са др жи ег зем плар ну од ред бу у ко јој је ин кор по ри ран 
кон цепт кон сти ту ци о нал них га ран ти ја  - ре че но је: „уставмора
уистинубитиутемељењеслободе,такоштоћеутврдитинепри-
косновенусферуосновнихслободаиправаипоставитијаснегра-
ницесвакојсамовољнојвласти.Тосе,међуосталим,можепости-
ћииувођењемуставнихидругих јемставазаосновнеслободеи
права,анарочитозаличнуслободу,слободусавестиивероиспове-
сти,слободумислиииопредељења,слободуговораијавногисту-
пања,слободуизбораијавногокупљања,слободуштампе,слободу
удруживањаиосталихграђанскихиполитичкихслобода,слободу
кретањаиизборазанимања,слободупутовањауиностранство
иповраткауземљу,правонаприватност,идр.” На да ље је ре че-
но да се “гарантијамаосновнихправаспречавадасењиховсми-
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саоизвитопериодносносузиодговарајућимзаконскимпрописима.
Правачовекатежесемогуугрозитиуједномваљаномуставном
поретку,ууставукојипредвиђаразличитајамства,бројнебране
повредаматихправа,негоууставимаукојиматихбрананема.
Потребнојезатопредвидетиследећегарантијеосновнихправа:
законодавнии извршниорганинемогудоноситизаконеидруге
прописекојимасеограничавајуосновнеслободеиправазајамчени
уставом,нитисеуправниморганимаможедаватидискреционо
праводаодлучују опојединимслободамаиправимабезпризива
судуиодговарајућесудскезаштите.Штосесудоватичеонису
независниуодносунаизвршнувластинемогуприматиникаква
упутстваодбилокојеполитичкеорганизацијелидржавногорга-
на.” Ова од ред ни ца осни вач ког про гра ма ДС из 1990. оста је је дин-
ствен при мер ин кор по ри ра ња кон цеп ци је кон сти ту ци о нал них га-
ран ти ја и го во ри о ви со ком ни воу ле га ли стич ке уче но сти тво ра ца 
осни вач ког про гра ма ДС. 

Прин цип кон сти ту ци о нал не га ран ти је, угра ђен је и у осни-
вач ки про грам ДСС из 1992. го ди не где је та ко ђе, до ду ше кон ци-
зно, ре че но: “Људскаправаиљудскодостојанствојесунеотуђи-
ви,припадајусвакомпојединцуичинетемељдржавнезаједнице.
Уставмораподробноуредитисвајемстваљудскихправаинесме
остављатизаконодавнојиликојојдругојвластимогућностдаих
ограничи, суспендује или произвољнотумачи.” У про гра му ДСС 
из 2001. прин цип кон сти ту ци о нал не га ран ти је је пре фор му ли сан: 
„људска права и људско достојанство су неотуђиви, припадају
свакомпојединцу и чинетемељдржавне заједнице.Уставмора
подробноуредитисвајемстваљудскихправаиниједнагранавла-
стинеможедаихукине,суспендујеилипроизвољнотумачи.“ 

Две су стран ке на ро чи то у сво јим про гра ми ма ис та кле по-
тре бу за шти те “пра ва на жи вот” – реч је о ДС и ДСС. Нај пре је 
ДС отво ри ла пи та ње або ли ци је смрт не ка зне 1990. али се тек ДСС 
1992. го ди не екс пли ци те за ло жи ла за уки да ње смрт не ка зне. У про-
гра му ДС из 1990. го ди не ре че но је да “правонаживотсвакогпо-
јединацастојииспредсвихосталихправа”. Због то га се ДС за ла-
же за пре и спи ти ва ње ва же ћих од ред би кри вич них за ко на у Ср би ји 
и Ју го сла ви ји пре ма ко ји ма је смрт ну ка зну мо гу ће би ло из ре ћи за 
47 кри вич них де ла, ме ђу ко ји ма је, ка ко ука зу је ДС био и ве ли ки 
број де ла са по ли тич ким са др жа ји ма. Но, ДС се та да још увек не 
за ла же за уки да ње смрт не ка зне већ пред ла же да се иде на “сма-
њењебројаделазакојајемогућеизрећисмртнуказну,свођењена
најтежаделаивезивањезаратноилињемусродностање,какоје
прихваћеноуевропскимисветскимоквирима.” По ло жај по ли тич-
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ких кри ва ца био би “посебнорешен”, али се не ка же ка ко. ДС пред-
ла же да се “наосновустручнихмишљењаиискуставакриминалне
политикеразмотреусловиподкојимасесмртнаказнаможеевен-
туалноизрицатиженамаистаријимиболеснимособама.” На-
по слет ку се у про гра му ДС из 1990. кон ста ту је да “питањеаболи-
ционизматребадабудепредметпосебниханализастручњаказа
криминалнуполитику.” ДСС ће би ти пр ва по ли тич ка стран ка ко ја 
ће у свом про гра му из 1992. на пи са ти: “укидасесмртнаказна”. 
Про ћи ће тач но де сет го ди на од та да – смрт на ка зна је уки ну та у 
Ср би ји тек 2002. го ди не. 

Док СПС, СПО и Г17 Плус у сво јим про гра ми ма ни су те-
ма ти зи ра ле смрт ну ка зну, СРС ће у свом про гра му из 1996. та ко-
ђе ела бо ри ра ти свој став у при лог уки да ња смрт не ка зне. Ово је 
сво је за ла га ње из ре кла у окви ру од ред ни це по све ће не “праву на
живот”, сма тра ју ћи га “основниминајочигледњим” пра вом чо ве-
ка. “Животчовекајенеприкосновениниконесмебитинамерно
лишенживота,асвачијеправонаживотбићезаштићенозако-
ном”, ус твр ђу је СРС. Сма тра ју ћи да је смрт на ка зна по мо дер ним 
свет ским стан дар ди ма пре ва зи ђе на и ова се стран ка за ло жи ла за 
“укидањесмртнеказне”, кон ста ту ју ћи да “никонатуказнувише
небисмеобитиосуђеннитисмакнут”. СРС на да ље ис ти че да се 
“несмедозволитимогућностсмртнеказненизаделаизвршенау
токурата,непосреднојратнојопасностиилидругимванредним
околностима” (под се ти мо се да је у вре ме пи са ње овог про гра ма 
упра во окон чан гра ђан ски рат на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, 
пот пи си ва њем Деј тон ског спо ра зу ма кра јем 1995. го ди не). Јер, 
кон ста ту је СРС “нико,панидржаванемаправодалишиживота
људскобиће”. По том се у про гра му де таљ ни је из но се прав ни ар гу-
мен ти “непоправљивости” из вр ше ња смрт не ка зне. Уме сто смрт не 
ка зне СРС пред ла же се за “посебно опасне злочинце” има ју ћи у 
ви ду “разлоге генералне превенције” по ве ћа мак си мал на про пи-
са на ка зна ли ше ња сло бо де са пет на ест, од но сно два де сет го ди на 
на “доживотнолишењеслободе”.  СРС је је ди на од пар ти ја ко ја 
се исто вре ме но за ло жи ла и “противбилокогобликаеутаназије”. 
СРС сма тра да оба ве за др жа ве у по гле ду за шти те пра ва на жи вот 
тре ба да бу ду од ре ђе ни је и по себ но на гла ше не. Пра во на “непри-
косновеност” жи во та без пре ци зни је од ред бе ко јом би се др жа ва 
оба ве за ла да шти ти жи во те гра ђа на, као и тач но пред ви ђе них слу-
ча је ва “апсолутнонеопходне” при ме не си ле, ста вља ово пра во под 
“великизнакпитања”, ис ти че СРС. Ма да је и ова стран ка из бе гла 
да у свом про гра му так са тив но на ве де ко ји су то слу ча је ви “ап со-
лут но нео п ход не” при ме не си ле. 
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СРС у гру пу фун да мен тал них пра ва свр ста ва и “сло бо ду и 
без бед ност лич но сти”. У про гра му из 1996. СРС кон ста ту је да се 
“неприкосновеностслободечовека”састојиу“друштвеномпри-
знањуизаштитителесногиморалногинтегритетаљудскелич-
ности.” СРС за кљу чу је да ти ме ово пра во “превазилази,односно
допуњујеправонаживот.” У про гра му СРС сло бо да чо ве ка је од-
ре ђе на као “не при ко сно ве на” и као та ква мо ра би ти уста во прав на 
ка те го ри ја и за шти ће на нај ви шим прав ним ак том као “основнаи
превасходнаљудскавредност”. СРС так ста тив но на во ди слу ча је ве 
у у ко ји ма се не ком мо же “одузетислобода” - у слу ча је ви ма за ко-
ни тог хап ше ња или ли ше ња сло бо де: по сле осу де над ле жног су да, 
због не по ви но ва ња за кон ском на ло гу су да, или ра ди обез бе ђи ва ња 
ис пу ње ња оба ве зе про пи са не за ко ном, ра ди при во ђе ња ли ца због 
осно ва не сум ње да је из вр ши ло кри вич но де ло. У слу ча ју ли ше-
ња сло бо де или при во ђе ња ма ло лет ног ли ца, на осно ву за ко ни те 
од лу ке о вас пит ном над зо ру, у слу ча ју пре вен тив ног изо ло ва ња у 
ка ран тин ра ди спре ча ва ња за ра зних бо ле сти, спре ча ва ња дру штве-
но по ре ме ће них ли ца да угро жа ва ју око ли ну или ужи ва ла ца дро ге 
у те жим об ли ци ма асо ци јал ног по на ша ња. Да кле, СРС на ро чи то 
про скри бу је слу ча је ве асо ци јал но-де ви јант ног по на ша ња. По том у 
ис тој од ред ни ци СРС де таљ ни је обра зла же пра ва ли ца ко је је ухап-
ше но или ли ше но сло бо де, ка ко би се из бе гле зло у по тре бе и раз-
ли чи та ту ма че ња. Та ко ђе, СРС у про гра му из 1996. го ди не из но си 
став да и сле де ћа “класичнаграђанскаправаислободе”, од но сно 
“прва генерацијаљудскихправа” чак “ниу случају јавнеопасно-
стинемогуинесмејубитидерогирана” – то су: пра во на жи вот, 
за бра на тор ту ре, пра во на за ко нит и пра ви чан по сту пак, сло бо да 
ми сли и сло бо да ве ро и спо ве сти. Да кле, и ова пра ва и сло бо де, по 
схва та њу ра ди ка ла, спа да ју у гру пу вр хун ских, фун да мен тал них – 
не до дир љи вих и не при ко сно ве них пра ва и сло бо да.  

Прем да све ре ле вант не стран ке, из у зев Г17Плус, у сво јим 
про гра ми ма ши ре ела бо ри ра ју људ ска пра ва и сло бо де – од фун да-
мен тал них, пре ко ин ди ви ду ал них – гра ђан ских и по ли тич ких сло-
бо да и пра ва, мо же се за кљу чи ти, већ на осно ву из ло же них фун да-
мен тал них пра ва, да су три, пр во бит но опо зи ци о не стран ке – ДС,
ДССиСРСби ле на ро чи то агил не, а СПО у знат но ма њој ме ри, у 
про мо ци ји људ ских пра ва и сло бо да. Ду го трај но вла да ју ћа стран-
ка – СПС је у сво јим про гра ми ма по све ти ла ма ње па жње ин ди ви-
ду ал ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма, док је на гла сак ста вља ла 
на по ли тич ке сло бо де и пра ва, ма да знат но ма ње не го опо зи ци о не 
стран ке. На ро чи то је ва жно, увек и из но ва, упо зо ри ти на не ли бе-
рал ну дис тор зи ју људ ских сло бо да и пра ва ко је су СРСиСПО 
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из вр ши ле у сво јим осни вач ким про гра ми ма у до ме ну ко лек тив них 
пра ва на ци о нал них ма њи на, док се на ни воу ин ди ви ду ал них пра ва, 
ка ко је ана ли за по ка за ла, убе дљи во кре ћу у нор ма тив ним окви ри-
ма ли бе рал не ма три це. Мо же се за кљу чи ти, на осно ву из ло же них 
од ред ни ца про гра ма по ли тич ких пар ти ја, да је пр ви та лас де мо кра-
ти за ци је – то ком 90-их би ла де це ни ја осва ја ња про сто ра сло бо де 
у Ср би ји. Ин ди ка тив но је да но во фор ми ра на стран ка Г17Плус, 
на ста ла у дру гом та ла су де мо кра ти за ци је, на кон 2000. го ди не, го-
то во да за не ма ру је про блем људ ских пра ва и сло бо да, ако је су ди ти 
по ве о ма огра ни че ном про сто ру ко ји Г17 Плус, у свом про гра му из 
2004. го ди не, по све ћу је овој те ми. 

На осно ву из ло же них од ло ма ка из про гра ма по ли тич ких 
стра на ка по све ће них сло бо ди мо же се за кљу чи ти да су на кон го-
то во две де це ни је пар тиј ског плу ра ли зма све ре ле вант не стран ке у 
Ср би ји – СПС,СПО,ДС,ДСС,Г17Плус, у пре о вла ђу ју ћој ме ри 
ко нач но и СРС, нор ма тив не кон цеп те сло бо де уте ме љи ле у ли бе-
рал ној ма три ци. На рав но, овај за кљу чак је из ве ден под прет по-
став ком да тре ба ве ро ва ти пар ти ја ма по оно ме што је у у њи хо вим 
про гра ми ма за пи са но. Ипак, де фи ни ци ја сло бо де је у пар тиј ским 
про гра ми ма ру ди мен тар на и ни је раз ви је на у пу ном ва ри је те ту ли-
бе рал не ми сли. У пар тиј ским про гра ми ма кон цепт сло бо де се пр-
вен стве но ве зу је за иде ју гра ђа на као ауто ном ног по је дин ца, ко ји 
сло бо ду ко ри сти у ци љу по сти за ња са мо о ства ре ња. Да кле, пар ти је 
у сво јим про гра ми ма на гла ша ва ју по зи тив ни кон цепт сло бо де (пре 
свих СПС, као и Г17Плус), док је не га тив ни кон цепт сло бо де – 
ин си сти ра ње на од су ству спо ља шњих огра ни че ња у дру гом пла-
ну. Пар ти је ста вља ју те жи ште на ко рек тив ни прин цип – огра ни че-
ње сло бо де сло бо дом дру го га,  ко ји је угра ђен у про гра ме че ти ри 
стран ке: СПС,СПО,ДСиГ17Плус, у екс пли цит ном нор ма тив-
ном зна че њу ко ји је фор му ли сао Мил. При мет но је да се у пар тиј-
ским про гра ми ма сло бо дан гра ђа нин још увек на ла зи у ње го вом 
пр во бит ном statusunaturalis – при род ном ста њу сло бо де у ко је му 
је он још увек ин ди ви ду а ли зи ра но би ће, а не ак тив ни гра ђа нин ко ји 
сво ју сло бо ду ко ри сти да би до сти гао пун гра ђан ски ста тус – status
civilis. Ипак, Г17Плус чи ни ко рак да ље у од но су на дру ге стран ке 
у том прав цу - за ла же се за кон цеп ци ју отво ре не ауто но ми је ко ја ће 
би ти у ин тер ак тив ном од но су са плу рал ним гра ђан ством. Уз Г17 
Плус, и СПО на сто ји да сло бо ду по сма тра у окви ру јед не ко му ни-
тар не кон цеп ци је ко ја по ред пра ва на сло бо ду на гла ша ва и еле мент 
од го вор но сти пре ма ши рој за јед ни ци. Уоста лом, СПО је је ди на од 
ре ле вант них пар ти ја ко ја се у свом про гра му екс пли ци те за ло жи ла 
за схва та ње сло бо де у ње ној екс тен зив ној leissezfaire ли бе рал ној 
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фор му ли. Исто вре ме но, СПО је, уз СРС, и зло у по тре би ла овај свој 
де кла ра тив ни прин цип – сло бо да из ра жа ва ња ми шље ња се у пр во-
бит ним про гра ми ма ове две стран ке де ге не ри са ла у про па ги ра ње 
го во ра мр жње пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на. Ипак, и 
ове су две стран ке у по то њим про гра ми ма на пра ви ле нор ма тив ни 
пре скок у ли бе рал но по ље људ ских пра ва и сло бо да. Да кле, ме ђу 
ре ле вант ним пар ти ја ма је ус по ста вљен ли бе рал ни кон сен зус – не-
ли бе рал ни нор ма тив ни по сту ла ти ни су ви ше при хва тљи ви као ле-
ги тим ни. На по слет ку, ка да се чи та ју од ред ни це пар тиј ских про гра-
ма по све ће них сло бо ди, на ро чи то оних ко ји су по све ће ни људ ским 
пра ви ма и сло бо ди, на ум па да Да лем бе ро ва кри тич ка опа ска ко ју 
је упу тио Ру соу: „То ли ко ду ха, зна ња, жи вот но сти и то пли не го то-
во су чист гу би так ка да су утро ше ни на раз ма тра ња о чо ве ку у ап-
стракт ним ста њи ма, у ме та фи зич ким ста њи ма у ко ји ма он никада
нијенитићебити,анеочовекутаквомекакавјестудруштву“ 
(на вед но пре ма: Ла ло вић, 2006: 125, фт. 95). На и ме, стан дард по-
што ва ња људ ских пра ва и сло бо да у Ср би ји да ле ко је ис под нор ма-
тив ног стан дар да ко ји је из ло жен у про гра ми ма по ли тич ких пар ти-
ја ко је на из ме нич но пре у зи ма ју власт у Ср би ји. 
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РЕЗИМЕ

На осно ву из ло же них од ло ма ка из про гра ма по ли тич ких 
стра на ка по све ће них сло бо ди мо же се за кљу чи ти да су на кон го-
то во две де це ни је пар тиј ског плу ра ли зма све ре ле вант не стран-
ке у Ср би ји – СПС,СПО,ДС,ДСС,Г17Плус, у пре о вла ђу ју ћој 
ме ри ко нач но и СРС, нор ма тив не кон цеп те сло бо де уте ме љи ле у 
ли бе рал ној ма три ци. Ипак, де фи ни ци ја сло бо де је у пар тиј ским 
про гра ми ма ру ди мен тар на и ни је раз ви је на у пу ном ва ри је те ту ли-
бе рал не ми сли. У пар тиј ским про гра ми ма кон цепт сло бо де се пр-
вен стве но ве зу је за иде ју гра ђи на као ауто ном ног по је дин ца, ко ји 
сло бо ду ко ри сти у ци љу по сти за ња са мо о ства ре ња. Да кле, пар ти је 
у сво јим про гра ми ма на гла ша ва ју по зи тив ни кон цепт сло бо де (пре 
свих СПС, као и Г17Плус), док је не га тив ни кон цепт сло бо де – 
ин си сти ра ње на од су ству спо ља шњих огра ни че ња у дру гом пла-
ну. Пар ти је ста вља ју те жи ште на ко рек тив ни прин цип – огра ни че-
ње сло бо де сло бо дом дру го га,  ко ји је угра ђен у про гра ме че ти ри 
стран ке: СПС,СПО,ДСиГ17Плус, у екс пли цит ном нор ма тив-
ном зна че њу ко ји је фор му ли сао Џон Стју арт Мил. При мет но је 
да се у пар тиј ским про гра ми ма сло бо дан гра ђа нин још увек на ла-
зи у ње го вом пр во бит ном статусу натуралис – при род ном ста-
њу сло бо де у ко је му је он још увек ин ди ви ду а ли зи ра но би ће, а не 
ак тив ни гра ђа нин ко ји сво ју сло бо ду ко ри сти да би до сти гао пун 
гра ђан ски ста тус – статусцивилис. Ипак, Г17Плус и СПО чи не 
ко рак да ље у од но су на дру ге стран ке у том прав цу -  у сво јим про-
гра ми ма из ла жу јед ну ко му ни тар ну кон цеп ци ју ко ја по ред пра ва 
на сло бо ду на гла ша ва и еле мент од го вор но сти пре ма ши рој за јед-
ни ци. Исто вре ме но, СПО је, уз СРС, и зло у по тре би ла овај свој 
де кла ра тив ни прин цип – сло бо да из ра жа ва ња ми шље ња се у пр во-
бит ним про гра ми ма ове две стран ке де ге не ри са ла у про па ги ра ње 
го во ра мр жње пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на. Ипак, и 
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ове су две стран ке у по то њим про гра ми ма на пра ви ле нор ма тив ни 
пре скок у ли бе рал но по ље људ ских пра ва и сло бо да. Да кле, ме ђу 
ре ле вант ним пар ти ја ма у Ср би ји је ус по ста вљен ли бе рал ни кон-
сен зус – не ли бе рал ни нор ма тив ни по сту ла ти ни су ви ше при хва-
тљи ви као ле ги тим ни. 
Кључ не ре чи:  кон цепт сло бо де, пар ти је, пар тиј ски про гра ми, ла ис сез 

фа и ре прин цип, људ ска пра ва и сло бо де.

DijanaVukomanovic
CONCEPTOFFREEDOMINPROGRAMSOF

RELEVANTPARTIESINSERBIA
ABSTRACT

Ba sed on com pa ra ti ve analysis of the con cepts of fre e dom in the 
pro grams of the most re le vant po li ti cal par ti es in Ser bia con clu sion can 
be drawn that af ter al most two de ca des of party plu ra lism in Ser bia 
all re le vant par ti es – na mely, So ci a list Party of Ser bia (SPS), Ser bian 
Re ne wal Mo ve ment (SRM), De moc ra tic Party (DP), De moc ra tic Party 
of Ser bia (DPS), G17 Plus, and in the gre at ex tent fi nally al so Ser bian 
Ra di cal Party (SRP), ha ve ba sed the ir nor ma ti ve con cept of fre e dom 
in li be ral ma trix. Ne vert he less, de fi ni tion of fre e dom in po li ti cal party 
pro grams is still ru di men tary and it is not de ve lo ped in full va ri ety of 
li be ral thin king. Con cept of li berty is pri ma rely con nec ted to the idea 
of ci ti zen as an auto no mo us in di vi dual, who is using his fre e dom in 
or der to ac hi e ve per so nal self-ac com plis hment. Po si ti ve con cept of li-
berty is emp ha si zed by po li ti cal par ti es in the ir pro grams (abo ve all by 
the SPS, as well as by the G17 Plus), whe re as the ne ga ti ve con cept of 
fre e dom – i.e. in si sting on re mo ving of ex ter nal ob stac les to fre e dom, 
is of se con dary im por tan ce. Par ti es are put ting emp ha sis on the cor rec-
ti ve prin ci ple – which says that the right to per so nal fre e dom can be 
li mi ted by the fre e dom of ot hers. This prin ci ple is in cor po ra ted in to the 
pro grams of fo ur par ti es: SPS, SRM, DP and G17 Plus, in its ex pli cit 
nor ma ti ve me a ning that was ori gi nally for mu la ted by John Stu art Mill. 
It is no ti ce a ble that free ci ti zen has been de fi ned in po li ti cal pro grams 
in his pri mary statusnaturalis – in his na tu ral sta tus of fre e dom whe re 
he is still self-relying hu man be ing, and not ac ti ve ci ti zen who is using 
his fre e dom with the aim to ac hi e ve full sta tus of ci ti zen ship – status
civilis. Ne vert he less, G17 Plus fol lo wed by SRM are ma king step furt-
her from the ot her par ti es in that di rec tion – they are ex hi bi ting one 
com mu ni ta rian con cept which be si des the right to fre e dom emp ha si zes 
the ele ment of re spon si bi lity to wards bro a der com mu nity. In the sa me 
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ti me, SRM had, to get her with SRP, ma de mi su sing of the ir dec la ra ti ve 
prin ci ple – in the ir first pro grams fre e dom of tho ughts had de ge ne ra ted 
in to the spe ech of ha tred to wards mem bers of na ti o nal mi no ri ti es. Alt-
ho ugh, the se two par ti es ha ve ma de al so nor ma ti ve jump in to the li be ral 
fi eld of hu man rights and fre e doms in the ir furt her pro grams. That is to 
say that li be ral con sen sus ha ve been re ac hed amongst the most re le vant 
par ti es in Ser bia:  non-li be ral nor ma ti ve po stu la tes are no lon ger ac cep-
ted as le gi ti ma te ones.
Key words:  con cept of fre e dom, po li ti cal par ti es, party pro grams, la is sez fa i re 

prin ci ple, hu man rights and fre e doms
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ДРЖАВАУСЕНЦИЏАМИЈЕ
- по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран -

Иран је ко лев ка јед не од нај ста ри јих ци ви ли за ци ја. Ло ци ран 
је у сре ди шту нај ве ћег енер гет ског ба се на и услед та квог ге о стра-
те шког по ло жа ја у мо гућ но сти је да кон тро ли ше Орум ски мо ре-
уз, кроз ко ји про ла зи 40 од сто из во за наф те са Сред њег ис то ка, и  
да обез бе ђу је нај кра ћу и нај јев ти ни ју тран зит ну ру ту за тран спорт 
енер ге на та из Ка спиј ског мо ра до свет ских тр жи шта кроз Пер сиј-
ски за лив. Ипак, од 19. ве ка ка да је уву чен у ко ви тлац ме ђу на род не 
по ли ти ке до Ислам ске ре во лу ци је, Иран је играо уло гу сла бе, там-
пон др жа ве из ме ђу две ве ли ке им пе ри је, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си-
је, а ка сни је ро лу по слу шног ђа ка Сје ди њи ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. Да нас је од стра не пред сед ни ка САД-а, Џор џа Бу ша, свр стан 
у јед ну од си ла Осо ви не зла, а због раз во ја ну кле ар ног про гра ма 
пред мет је санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це. „Ка да су САД и њи-
хо ви са ве зни ци охра бри ли ша ха се дам де се тих го ди на да за поч не 
про грам раз во ја ну кле ар не енер ги је у вре ме ка да он ни је имао еко-
ном ско оправ да ње по мо гли су у ства ра њу Фран кен штај на. Да су, 
уме сто то га, при мо ра ли ша ха да по кре не по ли ти че ре фор ме, по-
шту је људ ска пра ва и пу сти по ли тич ке за тво ре ни ке, исто ри ја би 
би ла дру га чи ја“1) Не ис кре на и по гре шна по ли ти ка ве ли ких си ла 
пре ма Ира ну и не ис пу ње на же ља за сло бо дом и не за ви сно шћу уко-
ре ње на у ко лек тив ном се ћа њу иран ског на ро да про из ве ли су оп-
ште не за до вољ ство уну тар др жа ве што је ре зул ти ра ло Ислам ском 
ре во лу ци јом, за хла ђе њем од но са са ве ћим бро јем др жа ва и пре тва-
ра њем иран ске др жа ве у от пад ни ка, у „про ка же ног“ у свет ској по-
ро ди ци на ро да, за хва љу ју ћи ка ко по те зи ма ме ђу на род не за јед ни це 
та ко и по ли тич ког вр ха Ислам ске Ре пу бли ке 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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Иран ски по ли тич ки си стем по мно го че му пред ста вља сла-
га ли цу за по ли ти ко ло ге. Ње гов на ста нак, ин сти ту ци је и по ли тич-
ки жи вот опи си ва ни су са мно го де та ља, али је от кри ва ње ње го ве 
су шти не и да ље ве ли ки иза зов за по ли тич ке ми сли о це. Цр но-бе ло 
осли ка ва ње по себ но је из ра же но код за пад них по ли ти ко ло га ко ји 
зби ва ња у ислам ском све ту по сма тра ју кроз при зму днев не по ли-
ти ке соп стве них зе ма ља, оп те ре ће ни сте ре о ти пи ма, пред ра су да-
ма и по ли тич ким „емо ци ја ма“. Због то га и не чу де за кључ ци да је 
Ислам ска ре во лу ци ја, иако јед на од нај о ри ги нал ни јих ре во лу ци ја 
са вре ме ног до ба, вра ти ла „иран ско клат но“ у Сред њи век.

По ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран пред ста вља 
по ли тич ки си стем sui ge ne ris. У ње му је про гла ше на пот пу на су-
пре ма ти ја иде о ло ги је (исла ма) над јав ним жи во том, као у то та-
ли тар ним ре жи ми ма,2) по пут ауто ри тар них ре жи ма, од ли ку је се 
огра ни че ним сте пе ном плу ра ли зма, а као де мо крат ска дру штва 
омо гу ћа ва ре дов но одр жа ва ње из бо ра (до ду ше, у не ко ли ко по-
след њих из бор них ци клу са са озбиљ ним огра ни че њи ма у про це су 
кан ди до ва ња). Због ком плек сно сти са мог си сте ма и ње го вих ин-
сти ту ци ја и по сто ја ња раз ли чи тих од ли ка, нај пре ци зни је би би ло 
свр ста ти га у по се бан тип, пост-тра ди ци о нал на, устав на те о кра ти-
ја3), уз при хва та ње свих не до ста та ка ко је та кво од ре ђе ње има.

Ислам ска др жа ва ко ја је на кон 1979. го ди не на ста ла у Ира ну 
за сно ва на је на кон цеп ту вла да ви не ислам ског прав ни ка (ве ла јат-
е-фа гих). Ка ко би тај кон цепт и по ли тич ка ми сао има ма Хо ме и ни ја 
мо гли да бу ду об ја шње ни нео п ход но је по ћи од пој ма су ве ре но сти, 
кључ ног у схва та њу ислам ске те о ри је др жа ве и пра ва.

СУВЕРЕНОСТУИСЛАМУ

Су ве ре ност се од ре ђу је као „фак тич ко свој ство др жав не вла-
сти ко је се са сто ји у ње ној прав ној нео гра ни че но сти, тј. у не по сто-
ја њу прав них сред ста ва за ње но огра ни че ње“.4) Ме ђу тим, за раз-
ли ку од прав них и по ли тич ких те о ри ја са За па да у ко ји ма по сто је 
раз ли чи те кон цеп ци је су ве ре но сти, ме ђу ислам ским по ли тич ким 
ми сли о ци ма по сто ји са гла сност да је је ди ни но си лац су ве ре но сти 

2) О одликама тоталитарних и ауторитарних режима видети у J. Linz, Totalitarian and Au-
thoritarian 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 при па да са мо ње му. И са ма реч ислам зна чи 
пот чи ња ва ње Бо гу, а му сли ман је „онај ко ји се пот чи ња ва“ Бо гу. 

Из то га про из и ла зи да је је ди ни и ствар ни за ко но да вац са-
мо Бог, док вла да ри, као ње го ви пред став ни ци на зе мљи има ју 
са мо мар ги нал ну ауто но ми ју у вр ше њу вла сти. Гра ни цу њи хо вог 
де ло ва ња пред ста вља ше ри јат (ар. ша ри ја).5) „Ше ри јат ски за ко-
ни об у хва та ју раз ли чит скуп за ко на и пра ви ла ко ја зна че пот пу ни 
дру штве ни си стем. У овом си сте му за ко на су до так ну те све чо ве-
ко ве по тре бе“.6) Да кле, ислам ским пра вом ре гу ли са не су све сфе ре 
чо ве ко вог жи во та (по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве не нор ме, вер ски 
об ре ди, лич ни и по ро дич ни жи вот...). „Уни вер зал ност исла ма је у 
чи ње ни ци да то ни је ве ра у тра ди ци о нал ном сми слу, упу ће на јед-
ној за јед ни ци. Она је фи ло зо фи ја жи во та... По јам дин (ар. ве ра) за 
ислам озна ча ва ком плет ни кон цепт, те о ри ју, иде о ло ги ју, фи ло зо фи-
ју, за кон, пут и си стем жи во та, усме ра ва ју ћи чо ве ка све му у ко смо-
су и спи ри ту ал ном сви је ту, од ро ђе ња до смр ти.“7)

Осим пој мо ва су ве ре но сти, ле ги ти ми те та, ауто ри те та, пра ва 
и по јам др жа ве у ислам ској прав ној и по ли тич кој те о ри ји раз ли-
чит је у од но су на ње го во схва та ње на не и слам ским про сто ри ма. У 
исла му, др жа ва је са мо сред ство ко јим се ко ри сти ре ли ги ја и ко ја 
тре ба да по слу жи за оства ре ње вер ских ци ље ва. Ислам ска др жа ва 
по сто ји због то га да би при ме ни ла Бож ји за кон об ја вљен у Ку ра-
ну. Од та кве пре ми се по ла зи и Хо ме и ни, што по твр ђу је и члан 2. 
Уста ва Ислам ске ре пу бли ке Иран: „Ислам ска ре пу бли ка је си стем 
за сно ван на ве ри у: 1. јед ног бо га, у ње гов су ве ре ни тет и пра во да 
до но си за ко не, у нео п ход ност пот чи ња ва ња ње го вим за по ве сти ма; 
2. Бож је от кро ве ње и ње го ву глав ну уло гу у ства ра њу за ко на...“8)  
На осно ву то га де тер ми ни са но је и по на ша ње свих по ли тич ких су-
бје ка та у по ли тич ком си сте му Ира на.

Ислам ска уле ма (мно жи на од ар. алим – зна лац ше ри јат ског 
пра ва) је утвр ди ла да основ ни из вор пра ва у су нит ском исла му 
пред ста вља ју Ку ран, Су на (Му ха ме до ва де ла, из ре ке и ста во ви) 
тек сту ал но уоб ли че на у ха ди си ма, иџ ма (кон сен зус уле ме о не ком 
пи та њу) и ки јас (ана ло ги ја). Код ши и та из во ри пра ва су Ку ран, 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.



СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22. стр. 215-238.

218

на (ко ја об у хва та и ха ди се има ма), иџ ма и агл (ре зо но ва ње – нор-
ма тив но ту ма че ње пра ва). „Ни ко осим Бо га не ма пра во да вла да 
над би ло ки ме, ни ти би ло ко дру ги мо же да до но си за ко не, јер не 
по сто је дру ги за ко ни до ислам ских.“9)  То прак тич но зна чи да ни-
је дан про пис не мо же би ти до нет уко ли ко је су прот ста вљен од ред-
ба ма исла ма. Ипак, чи ном до но ше ња уста ва Иран је на пра вио ко-
рак на пред у оса вре ме њи ва њу свог по ли тич ког си сте ма у од но су 
на тра ди ци о нал не ислам ске те о кра ти је, што би у нпр. у Са у диј ској 
Ара би ји пред ста вља ло не за ми сли во све то гр ђе. 

Ме ђу тим, ка ко је са мо Бог но си лац за ко но дав не вла сти, сва-
ки но во до не ти про пис мо ра за до би ти ислам ску фор му. Због то га, 
је ди ни љу ди ко ји мо гу да во де ислам ску др жа ву је су љу ди ко ји по-
се ду ју пер фект но зна ње о исла му. Ауто ри тет има ју фа ги хи10), а вла-
да ри мо ра ју би ти њи ма под ре ђе ни. „Ако вла дар при па да исла му, 
он се ну жно мо ра под ре ди ти фа ги ху, пи та ју ћи га о ислам ским за ко-
ни ма и од ред ба ма ра ди њи хо вог спро во ђе ња. У том слу ча ју пра ви 
вла да ри су са ми фа ги хи, па вла да ви на и офи ци јел но мо ра би ти њи-
хо ва. Она мо ра би ти по ве ре на њи ма, а не они ма ко ји су оба ве зни 
да сле де упут ства фа ги ха због соп стве ног не по зна ва ња За ко на“.11) 
Кон цепт ве ла јат-е-фа гих има ма Хо ме и ни ја и по ли тич ка док три на 
ши и зма чи не иде о ло шку осно ву Ислам ске Ре пу бли ке Иран.

РАЗЛИКЕУВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИМ
СХВАТАЊИМАШИИТАИСУНИТА

Про рок Му ха мед ни је био са мо осни вач но ве ре ли ги је, већ и 
чу вар но во на ста лог дру штве ног по рет ка (он је об је ди ња вао функ-
ци је ше фа др жа ве, вр хов ног су ди је и глав но ко ман ду ју ћег ору жа-
них сна га). На кон ње го ве смр ти и ра них го ди на исла ма ко је ка рак-
те ри шу рат ни ус пе си под вођ ством пр ва три ха ли фа, до ћи ће и до 
пр вих не су гла си ца и из би ја ња гра ђан ског ра та. „Упра во ће пи та ње 
вођ ства по ста ти кључ но у де ље њу му сли ма на на раз ли чи те фрак-
ци је на кон ње го ве смр ти.“12) Од нос пре ма по ли тич ким пи та њи ма, 
из бо ру вла да ра и на чи ну упра вља ња др жа вом, сто га пред ста вља 
основ ну ли ни ју по де ле из ме ђу ши ит ских и су нит ских му сли ма на. 
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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Су ни ти ве ру ју да на след ник Му ха ме да тре ба да бу де иза бран ме-
ђу ис так ну тим лич но сти ма из ње го вог пле ме на Ку реј ши та, док су 
ши и ти сма тра ли да по ло жај во ђе ислам ске за јед ни це мо ра оста ти 
у кру гу Му ха ме до ве по ро ди це. Због то га је је ди ни пра ви на след-
ник Бож јег по сла ни ка Али ибн Абу Та либ, Му ха ме дов зет и ро ђак, 
и ње го ви по том ци.13) Ши и ти од ба цу ју пр ва три су нит ска ха ли фа, 
а су ни ти не при хва та ју ши ит ске има ме, иако при зна ју Али ја као 
че твр тог ха ли фу. Ме ђу тим, и уну тар ши ит ског исла ма по сто је раз-
ли чи те ин тер пре та ци је овог про бле ма. Два на е сто и мам ски ши и ти 
ве ру ју да је би ло два на ест има ма, а на зи ва ју се и Има ми ти и Џа-
фа ри ти (по ше стом има му Џа фа ру Са ди ку ко ји је нај ви ше до при-
нео раз во ју ши ит ског исла ма на те о ло шком и прав но-по ли тич ком 
пла ну). Ова гру па ци ја је нај број ни ја ме ђу ши и ти ма (око 80 од сто), 
а ду о де ци мал ни ши и зам ве ко ви ма пред ста вља др жав ну ре ли ги ју у 
Ира ну. По ред ње нај по зна ти је де но ми на ци је су Зеј ди ти (при зна ју 
пет има ма) и Исма и ли ти (сед мо и мам ски ши и ти).

У из ла га њу ши ит ске дог ме, има мит ски ауто ри де ле прин ци-
пе ре ли ги је на пет на че ла: а) афир ма ци ја Бож јег је дин ства, мо но-
те и зма; б) ве ра у Бож ју прав ду; ц) ве ра у про роч ку реч; д) ве ра у 
има ме; е) ве ра у суд њи дан.14) Осим пи та ња на след ни ка про ро ка 
Му ха ме да, нај ве ћа раз ли ка из ме ђу два огран ка исла ма је у ту ма че-
њу че твр тог прин ци па, јер ши и ти ње га ви де као основ ве ре (Усуд 
ал Дин), док за су ни те он ни је те мељ ре ли ги је. По ши ит ском уче-
њу му сли ма ни су ду жни да сле де има ме (ар. во ђа, ли дер), ко ји су 
не по гре ши ви и оба сја ни Ала хо вом све тло шћу, та ко да они пред-
ста вља ју са вр шен при мер за све љу де на зе мљи. Са дру ге стра не, 
има ми су ду жни да шти те и ши ре ислам и ту ма че Ку ран и Су ну. 
Код ши и та по ред Му ха ме до ве су не, ва жан из вор пра ва је су и су не 
има ма, а сво ју по бо жност ис ка зу ју и го ди шњим по ме ни ма зло де-
ла учи ње них Про ро ко вом до ма ћин ству (пре све га уби ству Ху се и на 
код Кер ба ле 680. го ди не, тре ћег има ма ко ји се сма тра по бо жним 
иде а ли стом ко ји је по др жа вао иде ју ислам ског дру штве ног жи-
во та ко ји су Ума ја ди уни шта ва ли) и пла ћа њем „пе ти не“, по ре за 
на ме ње ног ре ли ги о зним ци ље ви ма, ко ји је до при нео еко ном ској 
не за ви сно сти и са мо стал но сти ши ит ских све ште ни ка у од но су на 
по ли тич ки врх ко ји је вла дао Ира ном. По след њи имам, Му ха мед 
ибн Ха сан, два на е сти по ре ду, по знат као Ал Мах ди („онај ко ји је 
пра вед но во ђен“) или Скри ве ни имам не стао је по од лу ци Ала ха са 
ли ца зе мље, а вра ти ће се Суд њег да на ка да ће се бо ри ти за јед но са 
Ису сом Хри стом про тив Ан ти хри ста. 

13) Реч шиити скраћеница је од шиат Али, што значи Алијеви следбеници, Алијева странка

14) Енциклопедија живих религија, стр. 286
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Џа фа рит ски ши и ти при хва та ју и вер ско-прав ну док три ну 
мар џа'ијат. По тој док три ни, вер ни ци сле де у сва ко днев ном жи во ту 
пра ви ла, упут ства и од лу ке ко је до но се ислам ски уче ња ци са ду-
бо ким зна њем о исла му и са нај ви шим људ ским вр ли на ма.15) Та кве 
вер ске во ђе на зи ва ју се мар џа-е-та глид („из вор опо на ша ња“)16) и 
по сле про ро ка Му ха ме да и има ма има ју нај ве ћи вер ски и прав ни 
ауто ри тет. Број вер ни ка ко ји сле де мар џа-е-та гли да за ви си од сте-
пе на ње го вог зна ња, јер они са ми до но се од лу ку ко ће би ти њи хов 
„из вор ими та ци је“. У исто ри ји Ира на ни је би ло си ту а ци је да јед-
ног мар џа-е-та гли да при зна ју сви вер ни ци (чак ни Хо ме и ни ја) што 
је до при не ло ве ли кој жи во сти и ди на мич но сти иде ја уну тар ши ит-
ског исла ма. Да нас је нај ве ћи број ши и та (око 80%) одан Ве ли ком 
aјатолаху Си ста ни ју, ко ји жи ви у Ира ку, док оста лих 20% при зна-
је дру ге мар џа-е-та гли де (Ха ме неи, Лан ка ра ни, Са фи, Са неи, Ар-
де би ли, Шо бе и ри, Хо ра са ни, Та бри зи, Ба џат, Ха ме да ни, Ши ра зи, 
Ров ха ни – Ком, Иран; Му да ра си, Ха ким, Па ки ста ни, Фа јад – На-
џаф, Ирак; Фа дла ла, Ли бан).17) 

Вер ско-прав на док три на мар џа’ијат на ста је кра јем 18. и по-
чет ком 19. ве ка ка да је те о ло шко-прав ну шко лу Ах ба ри (тра ди ци-
о на ли сти) на кон по ра за  и па да Са фа вид ске ди на сти је за ме ни ла на 
до ми нант ном по ло жа ју шко ла Усу ли (нор ма ти ви сти)18). След бе ни-
ци ове шко ле за го ва ра ли су ак тив ни је уче шће ши ит ског све штен-
ства у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. Они су ис ти ца ли зна чај 
муџ те хи да (ислам ски уче њак) ко ји упра жња ва ју иџ ти хад (ту ма че-
ње ислам ског пра ва и ње го ва при ме на на кон крет на пи та ња). Муџ-
те хид ко ји је при знат као нај у че ни ји до би ја ти ту лу А’алам („онај 
ко ји зна ви ше од дру гих“) и мо же да до но си прав ну од лу ку о не-
ком кон крет ном пи та њу (фа тву). Њи хо ва ми шље ња и од лу ке ни-
су ко нач не, већ их ка сни је мо гу ис пра вља ти дру ги муџ те хи ди. „За 
раз ли ку од су нит ског исла ма,  у ко јем нај че шће не ма муџ те хи да 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 Shi-
ism“, 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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ни је при хва ћен иџ ти хад (осим, у из ве сној ме ри, код ша фи та, јед не 
од вер ско прав них шко ла су нит ског исла ма, ко ја сто ји, услов но ре-
че но, из ме ђу џа фа рит ског ма зба ха и дру гих су нит ских ма зба ха19)), 
ме ђу ши ит ским уче ња ци ма је пре о вла да ло ми шље ње да они са ми 
мо гу да ту ма че Кур’ан и Су ну, са истим ауто ри те том као и има ми, 
што уче њи ма џа фа рит ских ши и та да је по себ ну флек си бил ност и 
ви тал ност.“20)

Упра во на вер ско-прав ној док три ни мар џа’ијат имам Хо ме-
и ни је за сно вао свој кон цепт „вла да ви не ислам ског прав ни ка“ (ве-
ла јат-е-фа гих). Ипак, до Хо ме и ни је ве по ја ве ши ит ски све ште ни ци 
ни су ис ка зи ва ли же љу за уче шћем у вла сти ни ти су јав но оспо ра-
ва ли по сто је ћу власт и за го ва ра ли уки да ње мо нар хиј ског об ли ка 
вла да ви не. Тек је Хо ме и ни, сво јим вер ско-по ли тич ким ак ти ви змом 
и ис ту пи ма про тив по ли ти ке иран ског мо нар ха ус пео да „пре о бра-
ти“ иран ски клер и да на кон пе ри о да мо дер ни за ци је Ира на ко ји 
је тра јао ско ро је дан век, успе шно спро ве де Ислам ску ре во лу ци ју, 
јед ну од нај о ри ги нал ни јих у са вре ме ном до бу.

ПУТКАРЕВОЛУЦИЈИ

Исто ри ча ри се углав ном сла жу да је му сли ман ски свет од 
17. до 20. ве ка био у „ста њу успа ва но сти“. Слич на си ту а ци ја је 
за хва ти ла и Иран ко ји је на кон бол них вој них по ра за из гу био ве-
ли ки део сво је те ри то ри је, док је си ро ма штво иде ја за хва ти ло кул-
тур но и ду хов но по ље. У вре ме вла да ви не Са фа вид ске ди на сти је 
(1501-1736) ши и зам је по стао др жав на ре ли ги ја, а ши ит ска уле ма 
је има ла при ви ле го ван по ло жај у дру штву. Ме ђу тим, до га ђај ко ји је 
нај ви ше по мо гао из ла же њу иран ског све штен ства из „сте га“ ди на-
сти је је сте уво ђе ње вер ског по ре за ко ји је сва ки вер ник мо рао пла-
ћа ти муџ те хи ди ма. На тај на чин клер по сти же фи нан сиј ску не за ви-
сност, па се бу ду ћи вла да ри мо ра ју до дво ра ва ти све штен ству ко је 
је до би ло зна тан сте пен са мо стал но сти у од но су на др жав ни врх. 

У пр вој по ло ви ни 19. ве ка, му ла Ах мад На ра ки уво ди кон-
цепт ни за рат-е-фа гих („над зор вер ског прав ни ка“) по ко ме би у 
вре ме скри ве но сти има ма по ли тич ку власт тре ба ло да над зи ре 
ислам ски уче њак. У на ред ним де це ни ја ма по чи њу да ја ча ју иде-
је о уче шћу све штен ства у по ли ти ци и вла сти, али је ду го (мо же 
се ре ћи и до Ислам ске ре во лу ци је) до ми нант но би ло ми шље ње 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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ко ме је по ли тич ко по ље област за бра ње на за при пад ни ке уле ме. 
Та кав став за сту па и пр ви ве ли ки мар џа-е-та глид, Мор те за Ан са-
ри, ко ји је твр дио да иде је о по ли тич ком ан га жо ва њу све ште ни ка 
не про из и ла зе из бож јих за ко на и да је „по ли тич ки ква је ти зам“21) 
је ди но ре ше ње за ши ит ске има ме. Истин ску ислам ску др жа ву не 
мо гу ство ри ти љу ди, већ ће она на ста ти са по врат ком по след њег, 
два на е стог има ма, Мах ди ја.

„Је дан од глав них еле ме на та у по ли тич кој исто ри ји Ира на 
од 1890. го ди не, и по себ но у по кре ти ма от по ра и ре вол та из ме ђу 
1890. и 1979. го ди не, је био по ли тич ко са ве зни штво ба за ра, или 
тра ди ци о нал не бур жо а зи је, пред во ђе не ве ли ким тр гов ци ма и све-
штен ства. Овај са вез је био цен трал ни у успе шном по кре ту про тив 
да ва ња мо но по ла на ду ван Бри тан ци ма (1891-1892), у ре во лу ци ји 
(1905-1911) ко јом је Иран до био пар ла мен тар ну, устав ну вла да ви-
ну и у али јан си ко ја је по но во сту пи ла на сна гу у ре во лу ци ји 1978-
1979.“22) У по ли тич ком жи во ту Ира на кра јем 18. и по чет ком 19. 
ве ка све зна чај ни ју по зи ци ју за у зи ма ју „ре фор ми сти“ ко ји се за ла-
жу за „евро пе и за ци ју“ Ира на, ре фор му и мо дер ни за ци ју дру штва 
и по ли тич ког си сте ма. Упра во је страх од про до ра стра них ути ца ја 
основ ни раз лог „по ли тич ког ује ди ње ња“ тра ди ци о нал них сло је ва 
и све ве ћег ан га жма на ши ит ског све штен ства у по ли тич кој аре ни.

Ни чин до но ше ња уста ва 1906. го ди не и ус по ста вља ња пар-
ла мен та са за ко но дав ним овла шће њи ма не мо же се сма тра ти по ра-
зом иран ске уле ме. Иако је Иран био јед на од пр вих му сли ман ских 
зе ма ља ко ји је до био устав ну (устав је пи сан по мо де лу бел гиј ског, 
ре ла тив но ли бе рал ног) и пар ла мен тар ну вла да ви ну на че лу са мо-
нар хом, џа фа рит ски ши и зам је про гла шен др жав ном ре ли ги јом, а 
вер ски ли де ри су утвр ђи ва ли да ли су за ко ни у скла ду са ислам-
ским пра вом. То је по стиг ну то фор ми ра њем пе то чла ног са ве та ко-
ји су чи ни ли ис так ну ти муџ те хи ди са мо гућ но шћу да бло ки ра ју 
би ло ко ји прав ни акт до нет од стра не Меџ ли са (пар ла мент). Мо ра 
се до ду ше при зна ти да Прав ни са вет пра во ве та ни кад ни је ис ко-
ри стио.

Бур ни до га ђа ји ко ји су сле де ћих де це ни ја за хва ти ли свет ску 
по зор ни цу има ли су ути цај на по ли тич ки по ре дак у Ира ну. На кон 
Ок то бар ске ре во лу ци је и по вла че ња ру ских тру па, ефек тив ну кон-
тро лу над иран ском те ри то ри јом пре у зи ма ју Бри тан ци. У зе мљи 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, Octo-
ber 2004, p. 421
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из вре шен вој ни удар и на че ло иран ске др жа ве сту па Ре за Кан Па-
хла ви, ко ман дант Пер сиј ске ко зач ке бри га де. Вла да ви на ди на сти је 
Па хла ви тра ја ће све до Ислам ске ре во лу ци је и обе ле жи ће је по ку-
ша ји убр за ња мо дер ни за ци је Ира на, че сто чак и на сил ним сред-
стви ма, и ја ча ње стра ног ути ца ја, пре све га аме рич ког, на во ђе ње 
уну тра шње по ли ти ке. О по сто ја њу ин те ре са стра них си ла на тлу 
Ира на го во ри и оба ра ње Мо ха ме да Мо са де ка, иран ског пре ми је ра 
од 1951. до 1953. го ди не, са вла сти због то га што је из вр шио на-
ци о на ли за ци ју Ан гло-иран ске нафт не ком па ни је. Иако је Мо са дек 
у то ме имао по др шку ши ро ких дру штве них сло је ва, све штен ство 
је ста ло уз Ша хин ша ха (Кра ља кра ље ва) Мо ха ме да Ре зу Па хла ви-
ја, ко га је ви де ло као бор ца за очу ва ње тра ди ци о нал ног си сте ма 
вред но сти, окре ну тог про тив „ко му ни стич ке по ша сти“. Хо ме и ни, 
ме ђу тим, ни је био за до во љан по др шком уле ме Ша хин ша ху и са 
го ди на ма по ста је све ве ћи кри ти чар вла да ју ћег ре жи ма и ње го ве 
по ли ти ке.

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, на кон спро во ђе ња зе мљи-
шне ре фор ме, ре фор ме обра зо ва ња и по ро дич ног пра ва, да ва ња ве-
ћих пра ва же на ма, уз има ма Хо ме и ни ја ста ју и тра ди ци о нал ни сло-
је ви иран ског дру штва, пле мен ске во ђе и ши ит ско све штен ство. 
Као јед на од нај у ти цај ни јих лич но сти Ира на ко ја се су прот ста вља-
ла ша ху, Хо ме и ни је био про те ран из зе мље, а уто чи ште је про на-
шао у Ира ку, у На џа фу, све том ши ит ском гра ду. Све то до не ло му 
је „ти ту лу“ ду хов ног ли де ра у бро би про тив мо нар хи је и стра не 
до ми на ци је. „Ме ђу тим, ста ро са ве зни штво се по но во по ја ви ло јер 
је власт успе шно су зби ја ла ле ви чар ску и ли бе рал ну опо зи ци ју, док 
је би ло мно го те же су зби ти про по ве ди у џа ми ја ма.“23) Не мо гућ ност 
гра ђан ске опо зи ци је да се успе шно су прот ста ви ша ху пре ве ла ју је 
у за јед нич ки блок са Хо ме и ни јем. Ње на оче ки ва ња да ће се по сле 
ре во лу ци о нар них зби ва ња у Ира ну ус по ста ви ти мо дер на, ли бе рал-
на вла да, на кра ју су би ла из не ве ре на.

Као дан по бе де Ислам ске ре во лу ци је узи ма се 11. фе бру ар 
1979. го ди не ка да су зе мљу на пу сти ли и пре о ста ли ша хо ви са рад-
ни ци и ка да је фор ми ра на при вре ме на вла да. Ре во лу ци ја је би ла: 
а) вер ска (ислам ска); б) по ли тич ка (про ме на об ли ка вла да ви не); в) 
ан ти им пе ри ја ли стич ка (осло ба ђа ње од стра не до ми на ци је); г) со-
ци јал на (за шти та обес пра вље них сло је ва). До при нос ши ит ске уле-
ме ње ном од и гра ва њу је не мер љив. О то ме го во ри и оце на Џо на 
Еспо зи та „да је ши ит ски ислам ну дио за јед нич ке сим бо ле, исто-
риј ски иден ти тет, и вред но сти – до ма ћу, а не за пад ну ал тер на ти ву. 
23) R. N. Keddie, нав. дело, p. 422
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У ши ит ској ве ри на ђе на је осно ва за иде о ло ги ју су прот ста вља ња и 
про те ста про тив угње та ва ња и не прав де“.24) 

Имам Хо ме и ни је не дво сми сле но од ба цио мо нар хиј ски об-
лик вла да ви не, јер га је сма трао не спо ји вим са прин цпи ма ши ит-
ског исла ма. Ин сти ту ци ја ве ла јат-е-фа гих мо ра ла је би ти из бор на 
ка ко не би до шло до не га ци је док три не мар џа'ијат и уче ња о по-
врат ку Мах ди ја. Све дру го из вер ско-по ли тич ког уче ња Хо ме и ни ја 
би ло је те шко пре ве сти у устав не и ин сти ту ци о нал не ка те го ри је 
и пој мо ве. Осим то га, у оба ра њу ша хо вог ре жи ма уче ство ва ли су 
раз ли чи ти сло је ви са су ко бље ним ин те ре си ма. Тај сплет ин те ре са 
и иде ја тре ба ло је ин кор по ри ра ти у ства ра ње но ве др жа ве. На жа-
лост, ни ти је по сто ја ла мо гућ ност, ни ти је би ло же ље у ре до ви ма 
ши ит ске уле ме да се све стра не за до во ље.

На ре фе рен ду му одр жа ном 30. и 31. мар та 1979. го ди не на-
род се из ја снио про тив мо нар хи је и за ства ра ње Ислам ске Ре пу-
бли ке. На кон то га су рас пи са ни из бо ри за Скуп шти ну екс пе ра та, 
чи ји је за да так био да уса гла си ко нач ну вер зи ју на цр та уста ва. Ка-
ко је у њој од 73 по сла ни ка, из ре до ва ши ит ског све штен ства до ла-
зи ло 55 пред став ни ка, по пр ви пут се де си ло да је ислам ска уле ма 
у Ира ну ди рект но уче ство ва ла у вр ше њу вла сти и би ла у мо гућ-
но сти да са мо стал но, осло бо ђе на ути ца ја се ку лар них струк ту ра, 
ства ра исто ри ју.

УСТАВНИАРАНЖМАН

Устав Ислам ске ре пу бли ке исто вре ме но је плод устав ног на-
сле ђа Ира на и по ли тич ких иде ја ко је је за сту пао ха ри зма тич ни во ђа 
ре во лу ци је, имам Хо ме и ни. Ка ко је не ке ин сти ту ци је, по пут пар ла-
мен та, би ло не мо гу ће уки ну ти, но ва власт је по ку ша ла да њи хов 
зна чај ума њи осни ва њем др жав них ор га на ко ји би над ле жно сти 
„ста рих“ ин сти ту ци ја огра ни чи ле. Све то је до ве ло до си ту а ци је 
да се по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран са сто ји од ни за 
ин сти ту ци ја, те ла и ор га на, чи је су над ле жно сти у не ким слу ча-
је ви ма ја сно раз гра ни че не, док се у дру гим њи хо ве ин ге рен ци је 
функ ци о нал но пре ли ћу. Због то га по је ди ни ауто ри го во ре о „ди-
со нант ној ин сти ту ци о на ли за ци ји“25) ко ја је на сту пи ла на кон 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 Chi-
cago 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.“)



Ду шан Ву чи ће вић Др жа ва у сен ци џа ми је

225

го ди не. Као по сле ди ца ди со нант не, ду ал не ин сти ту ци о на ли за ци је  
у иран ском по ли тич ком си сте му на ста ле су две вр сте од но са мо ћи: 
не зва нич ни, из ме ђу ути цај них по је ди на ца, гру па и ин сти ту ци ја; и 
зва нич ни, ин сти ту ци о нал ни од но си за сно ва ни на Уста ву. Уста но-
вља ва ње две или ви ше ин сти ту ци ја ко је оба вља ју слич не, или чак 
и исте функ ци је и ко је јед на дру гу над гле да ју (си стем „checks and 
ba lan ces“ на ислам ски на чин) до во ди до број них про бле ма и за сто-
ја у функ ци о на са њу по ли тич ког си сте ма. Ду ал ност ин сти ту ци ја 
по сто ји у 5 раз ли чи тих обла сти: за ко но дав ству, из вр шној вла сти, 
суд ству, вој ним сна га ма и еко но ми ји. Ме ђу тим, за раз ли ку од кла-
сич ног си сте ма „коч ни ца и рав но те жа“, у ко ме по сто је ме ха ни зми 
ко ји ма се ре ша ва ју ин сти ту ци о нал ни су ко би, по ли тич ки си стем 
Ислам ске Ре пу бли ке не по се ду је про це ду ре за њи хо во от кла ња ње. 
Шта ви ше, др жав на те ла фор ми ра на да би ре ша ва ла кон флик те из-
ме ђу ин сти ту ци ја (Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма) по ста ју 
њи хо ви глав ни ак те ри и про та го ни сти.

Чла ном 1. Уста ва од ре ђе но је да је об лик вла да ви не у Ира ну 
Ислам ска Ре пу бли ка ко ју је на род при хва тио на ре фе рен ду му. Са-
мо по сто ја ње Уста ва и чи ње ни ца да је нај ви ши прав ни акт при хва-
ћен на оп ште на род ном ре фе рен ду му пред ста вља по мак у од но су 
на тра ди ци о нал ну ислам ску те о кра ти ју. По сло ви у Ислам ској ре-
пу бли ци мо ра ју се во ди ти у скла ду са во љом на ро да ко ју он из ра-
жа ва на из бо ри ма, укљу чу ју ћи из бо ре за Пред сед ни ка ре пу бли ке, 
пред став ни ке у Ислам ској кон сул та тив ној скуп шти ни, чла но ве са-
ве та, као и на ре фе рен ду ми ма (члан 6.). Ова устав на од ред ба пред-
ста вља на до град њу кла сич ног ислам ског кон цеп та су ве ре но сти 
пре ма ко ме Ала ху при па да ап со лут на власт.

Пре ма чла ну 57. Уста ва, власт је по де ље на на за ко но дав ну, 
из вр шну и суд ску, али оне функ ци о ни шу под над зо ром ап со лут ног 
ре ли ги о зног ли де ра (Рах бар). Све три гра не вла сти су ме ђу соб но 
не за ви сне. Реч је, да кле, о по де ли вла сти ка ква не по сто ји у за-
пад ној по ли тич кој ли те ра ту ри и прак си. „У иран ском по ли тич ком 
си сте му је про кла мо ва но и ре ла тив но до след но при ме ње но на че ло 
по де ле вла сти, ко је је ко ри го ва но на че лом је дин ства вла сти, јер су 
све три гра не вла сти ста вље не под окри ље је дин стве ног вер ско-
прав ног ауто ри те та. У си сте му Ислам ске Ре пу бли ке за сно ва ном на 
прин ци пу ве ла јат-е-фа гих, реч је о не пот пу ном об ли ку ис по ља ва-
ња је дин ства вла сти, јер вр хов ни ауто ри тет не оба вља ди рект но 
по сло ве за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти, већ има са мо ру ко-
во де ћу и кон трол ну функ ци ју над њи ма“.26)

26)  Оливер Потежица, нав. дело, стр. 112-113.
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Устав Ислам ске ре пу бли ке Иран до нет је 1979. го ди не, док 
је устав ним аманд ма ни ма из ме њен 1989. го ди не. Глав ни раз лог за 
из ме ну нај ви шег прав ног ак та је сте смрт Има ма Хо ме и ни ја, на кон 
че га је по зи ци ја вр хов ног ли де ра оста ла упра жње на, а осо бе ко је 
су пре тен до ва ле на то ме сто ни су по се до ва ле Хо ме и ни јев ауто ри-
тет и ре ли ги о зно зна ње. Услов да ли дер бу де пре по знат као мар џа-
е-та глид (из вор опо на ша ња) је из ба чен из чла на 109. Уста ва, та ко 
да је и Али Ха ме неи мо гао да пре у зме ли дер ску функ ци ју. Ам би-
ци ју Ха ме и ни ја да на сле ди на ме сту Рах ба ра Хо ме и ни ја по др жа ли 
су свешг те ни ци оку пље ни у Удру же њу те о ло га из Ко ма, али је ве-
ли ки број по зна тих ши ит ских мар џи из Ира на, Ира ка и Ли ба на био 
про тив ње го вог из бо ра.27)

Још јед на ва жна из ме на са сто ја ла се у из ба ци ва њу ин сти ту-
ци је Ли дер ског са ве та ко ји се по Уста ву из 1979. го ди не мо гао фор-
ми ра ти уко ли ко од го ва ра ју ћи ли дер не би био про на ђен. Осим то-
га, аманд ма ни ма је уки ну та функ ци ја пре ми је ра, па је уме сто ње га 
за ду жен за ми ни стар ства и од го во ран за во ђе ње ад ми ни стра тив-
них и бу џет ских по сло ва, Пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке Иран.

Ка ко се ви ди, циљ устав них аманд ма на ни је био уки да ње 
па ра лел них ин сти ту ци ја или ма кар раз гра ни че ње њи хо вих над ле-
жно сти. Ду ал ност ин сти ту ци ја је оп ста ла, а са мим тим ни њи хо ви 
су ко би ко ји про из и ла зе из пре кла па ња ин ге рен ци ја и „за мр ше ног“ 
ин сти ту ци о нал ног аран жма на ни су не ста ли. И ма да је уста вом 
утвр ђе но по сто ја ње три не за ви сне гра не вла сти (ле ги сла ти ве, ег-
зе ку ти ве и суд ске вла сти) у по ли тич ком жи во ту Ира на глав ну реч 
во ди не ко ли ко кључ них ин сти ту ци ја (Рах бар, Пред сед ник Ислам-
ске Ре пу бли ке Иран, Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на, Са вет 
чу ва ра Уста ва, Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма, Скуп шти на 
екс пе ра та, Шеф пра во су ђа).

Пре ма чла ну 5. Уста ва, за вре ме скри ве но сти Ва ли-е-Асра28) 
вођ ство над умом (за јед ни цом) пре у зи ма пра вед на и по бо жна осо-
ба, ко ја је пот пу но све сна окол но сти у ко ји ма жи ви, хра бра је и 
до ви тљи ва и има од го ва ра ју ће ад ми ни стра тор ске спо соб но сти. 
Иран ски Устав про пи су је ква ли фи ка ци је ко је мо ра да има Вр хов ни 
ли дер. Усло ви су сле де ћи: уче ност, ка ко би оба вљао функ ци је ре-
ли ги о зног ли де ра на ра зним по љи ма; пра вед ност и по бо жност; по-
се до ва ње ја сних по ли тич ких и со ци јал них ста во ва, му дрост, хра-
брост, спо соб ност во ђе ња упра ве и ру ко во ђе ња. Уко ли ко би ви ше 

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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осо ба ис пу ња ва ло на ве де не усло ве, пред ност би има ло ли це ко је је 
ис так ну ти је на пла ну ју ри спру ден ци је и по ли ти ке. 

Из бор Рах ба ра вр ши Скуп шти на екс пе ра та (Меџ лис-е-Ху-
бре ган-е-Рах ба ри) ко ју чи не ши ит ски све ште ни ци, струч ња ци за 
ислам ско пра во и дру ги по сла ни ци, ко ји мо ра ју би ти екс пер ти за 
прав не на у ке. Скуп шти ну екс пе ра та чи ни 86 по сла ни ка ко ји се би-
ра ју на оп штим, не по сред ним из бо ри ма, са ман да том ко ји тра је 
осам го ди на. Са стан ци Скуп шти не екс пе ра та су тај ни и за тво ре ни 
за јав ност, па од свих из бор них ор га на Ислам ске Ре пу бли ке она 
има нај ма ње де мо крат ских од ли ка. Ње на глав на функ ци ја је сте да 
би ра Вр хов ног ли де ра и над гле да ње го во де ло ва ње. Уко ли ко ни је-
дан од кан ди да та за ме сто Вр хов ног ли де ра не ма по треб не ква ли-
фи ка ци је Скуп шти на екс пе ра та би иза бра ла не ког из соп стве них 
ре до ва (члан 107. став 1.)

Вр хов ни ли дер Ислам ске Ре пу бли ке Иран има ши ро ка устав-
на овла шће ња и над ле жно сти. Он утвр ђу је ге не рал ну по ли ти ку зе-
мље по сле кон сул та ци ја са Са ве том за це лис ход но де ло ва ње си-
сте ма и вр ши над зор над ње ним спро во ђе њем; из да је де кре те о 
на ци о нал ним ре фе рен ду ми ма; вр хов ни је ко ман дант ору жа них 
сна га, об ја вљу је рат и мир и мо би ли за ци ју ору жа них сна га, ре гу-
ли ше и ре ша ва од но се из ме ђу раз ли чи тих ви до ва, ро до ва и слу жби 
ору жа них сна га; име ну је, от пу шта и сме њу је чла но ве Са ве та чу-
ва ра Уста ва, Ше фа пра во су ђа, ру ко во ди о це ра дио и те ле ви зиј ске 
мре же, на чел ни ка здру же ног шта ба, ко ман дан та Ислам ског ре во-
лу ци о нар ног кор пу са, ко ман дан та ору жа них сна га; ре ша ва про бле-
ме, по сред ством Са ве та за це лис ход но де ло ва ње си сте ма, ко ји не 
мо гу би ти ре ше ни ре дов ним про це ду ра ма; пот пи су је де крет ко јим 
по твр ђу је из бор Пред сед ни ка ре пу бли ке; сме њу ју Пред сед ни ка 
ре пу бли ке, уко ли ко га Вр хов ни суд про гла си кри вим за кр ше ње 
Уста ва или га Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на дво тре ћин ском 
ве ћи ном про гла си не спо соб ним за оба вља ње ду жно сти; пот пи су је 
по ми ло ва ња или ам не сти је или ука зе о сма њи ва њу ка зни осу ђе ни-
ци ма, на пред лог Ше фа пра во су ђа (члан 110.). Мо гло би се кон ста-
то ва ти, на осно ву на ве де них над ле жно сти, да је по зи ци ја Вр хов ног 
ли де ра у Ира ну нај бли жа по ло жа ју ше фа др жа ве у пред сед нич ком 
си сте му вла сти.

Ман дат Вр хов ног ли де ра је до жи во тан, али он мо же би ти 
сме њен од стра не Скуп шти не екс пе ра та уко ли ко би из гу био по-
треб не ква ли фи ка ци је или не би ис пу ња вао устав не ду жно сти. 
Ме ђу тим, ка ко по ред на бро ја них над ле жно сти, Вр хов ни ли дер по-
ста вља и сме њу је ше сто ри цу (по ло ви ну) чла но ва Са ве та чу ва ра 
Уста ва, те ла ко је одо бра ва кан ди да ту ре на из бо ри ма за Скуп шти ну 
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екс пе ра та, очи то је да би у прак си, си ту а ци је у ко ји ма Скуп шти на 
екс пе ра та по кре ће по сту пак опо зи ва Вр хов ног ли де ра би ле ма ло 
ве ро ват не. У слу ча ју смр ти, остав ке или сме не, до из бо ра но вог 
Рах ба ра ње го ве ду жно сти би на осно ву од лу ке Са ве та за це лис-
ход но де ло ва ње си сте ма оба вљао са вет са ста вљен од Пред сед ни ка 
ре пу бли ке, Ше фа пра во су ђа и јед ног чла на Са ве та чу ва ра Уста ва. 
Са вет би био фор ми ран и у слу ча је ви ма ка да Вр хов ни ли дер при-
вре ме но ни је у мо гућ но сти да оба вља сво је ду жно сти.

Пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке је нај ви ши зва нич ник др-
жа ве (по сле Вр хов ног ли де ра). Он је шеф ег зе ку ти ве (осим у по-
сло ви ма ко ји се ти чу ли де ра) и од го во ран је за спро во ђе ње Уста ва 
(члан 113.). Пред сед ник се би ра на оп штим, не по сред ним и тај ним 
из бо ри ма, ап со лут ном ве ћи ном гла со ва. Уко ли ко ни је дан кан ди дат 
не осво ји по треб ну ве ћи ну, одр жа ва се дру ги круг у ко ме уче ству-
ју два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва. Ман дат пред сед ни ка 
тра је че ти ри го ди не са мо гућ но шћу јед ног ре и збо ра. Кан ди да ту ру 
за пред сед ни ка по трв ђу је Са вет чу ва ра Уста ва, а у слу ча ју пр ве 
кан ди да ту ре и Вр хов ни ли дер. Да би кан ди дат уче ство вао на из бо-
ри ма, он мо ра да по се ду је сле де ће ква ли фи ка ци је: иран ско по ре-
кло и др жа вљан ство, спо соб ност упра вља ња, до бру „би о гра фи ју“, 
по бо жност, ве ру у основ не прин ци пе Ислам ске Ре пу бли ке и зва-
нич ни ма збах зе мље.

Чла но ве Са ве та ми ни ста ра по ста вља пред сед ник. Он кон-
тро ли ше њи хов рад, ко ор ди ни ра све од лу ке и ак тив но сти вла де, 
од ре ђу је њен про грам и по ли ти ку, од го во ран је за на ци о нал но пла-
ни ра ње и бу џет, због че га ње гов по ло жај не ки за пад ни по ли ти ко ло-
зи из јед на ча ва ју са функ ци јом ше фа вла де. Осим то га, пред сед ник 
је оба ве зан да ука зи ма про гла ша ва за ко не до не те од стра не пар ла-
мен та (дал ке, не ма пра во ве та), он оба вља по сло ве из обла ти од но-
са Ислам ске Ре пу бли ке Иран са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, по ста вља ам ба са до ре на пред лог ми ни стра ино-
стра них по сло ва и при ма акре ди ти ве стра них ам ба са до ра.

Пред сед ник ре пу бли ке има пра во на за ме ни ке ко ји му по-
ма жу у оба вља њу устав них ду жно сти. Сме њу је га Вр хов ни ли дер 
уко ли ко га Вр хов ни суд про гла си кри вим за кр ше ње Уста ва или га 
пар ла мент дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва про гла си не спо соб ним 
за вр ше ње ду жно сти (гла са ње о по ве ре њу сле ди на кон од го во ра 
пред сед ни ка на ин тер пе ла ци ју ко ја се по кре ће јед ном тре ћи ном 
гла со ва по сла ни ка). У слу ча ју смр ти, сме не, остав ке, од су ства или 
бо ле сти ду жих од два ме се ца, или ка да је ње гов ман дат за вр шен, а 
но ви пред сед ник ни је иза бран, функ ци ју и ду жно сти Пред сед ни ка 
ре пу бли ке ће пре у зе ти ње гов пр ви за ме ник. Са вет са ста вљен од 
пред сед ни ка Ислам ске кон сул та тив не скуп шти не, Ше фа пра во су-
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ђа и пр вог за ме ни ка пред сед ни ка ду жан је да из бо ре за но вог пред-
сед ни ка за ка же у ро ку од 50 да на. У слу ча ју смр ти пр вог за ме ни ка 
или ка да Пред сед ник ре пу бли ке не ма пр вог за ме ни ка, Вр хов ни ли-
дер ће по ста ви ти осо бу ко ја ће оба вља ти функ ци ју Пред сед ни ка.

О на чи ну из бо ра, са ста ву, од го вор но сти и ова ла шће њи ма 
Са ве та ми ни ста ра (вла де Ислам ске ре пу бли ке) у овом ра ду не ће 
би ти ре чи, ка ко због не до стат ка про сто ра, та ко и због ма лог зна ча ја 
ко ји му се при да је у функ ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма и по ли-
тич кој прак си Ира на. Из све га на ве де ног очи то је да у Ислам ској 
ре пу бли ци има мо би це фал ну ег зе ку ти ву, при че му на не ким по-
љи ма до ла зи до пре кла па ња над ле жно сти Вр хов ног ли де ра (шеф 
др жа ве) и Пред сед ни ка ре пу бли ке (шеф вла де).  Ка рак те ри стич но 
је, ме ђу тим, да је за раз ли ку од пар ла мен тар ног си сте ма вла сти у 
ко ме је шеф др жа ве сим бо лич ни, а вла да и пре ми јер ствар ни но си-
лац из вр шне вла сти, у Ира ну од нос сна га про ме њен. Та кво устав но 
ре ше ње са свим је у скла ду са Хо ме и ни је вим уче њем о ве ла јат-е-
фа ги ху.

У про шло сти, по сто ја ње пар ла мен та као за ко но дав ног те ла 
у др жа ва ма у ко ји ма је ве ћи на ста нов ни ка му сли ман ске ве ро си-
спо ве сти је би ло рет кост. Ислам ска тра ди ци ја, пре све га по зна је 
Шу ру29) (Са вет), те ло са ко јим се вла дар кон сул ту је, а ко је не ма 
над ле жност да до но си за ко не. Зва нич ни на зив иран ског пар ла-
мен та је Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на (Меџ лис-е-Шу ра-је-
Исла ми), али се нај че шће ко ри сти скра ће ни на зив Меџ лис. Са сто ји 
се од 290 по сла ни ка30) ко ји се би ра ју на оп штим, не по сред ним и 
тај ним из бо ри ма на пе ри од од че ти ри го ди не, при че му при зна те 
вер ске ма њи не има ју за га ран то ва на ме ста у пар ла мен ту. За се да ња 
су отво ре на за јав ност, осим у вре ме ван ред ног ста ња, ка да се ти ме 
шти ти на ци о нал на си гур ност и на зах тев Пред сед ни ка ре пу бли ке, 
ми ни стра или 10 чла но ва Меџ ли са. За ко ни до не ти на за тво ре ним 
сед ни ца ма мо ра ју би ти из гла са ни ква ли фи ко ва ном ве ћи ном (3/4 
гла со ва) у при су ству чла но ва Са ве та чу ва ра Уста ва.

Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на је ле ги сла тив ни ор ган 
Ислам ске ре пу бли ке Иран. Ипак, прав на ак та ко ја усво ји мо ра ју 
би ти у скла ду са ислам ским пра вом (ше ри ја том) и Уста вом о че-
му од лу ку до но си Са вет чу ва ра Уста ва. Због то га по је ди ни ауто ри 
ис ти чу да је за ко но дав но те ло у Ира ну би ка ме рал но и да га чи не 
Меџ лис (до њи дом) и Са вет чу ва ра Уста ва (гор њи дом). Ме ђу тим, 

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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Са вет чу ва ра Уста ва ни је кла сич на ин сти ту ци ја за ко но дав не гра не 
вла сти, јер има са мо пра во ве та за кон ских пред ло га усво је них у 
пар ла мен ту. Осим за ко но дав не функ ци је, Меџ лис ра ти фи ку је ме-
ђу на род не спо ра зу ме и уго во ре, би ра Са вет ми ни ста ра на пред лог 
Пред сед ни ка ре пу бли ке, од лу чу је о про ме ни гра ни ца (ква ли фи ко-
ва ном – 4/5 ве ћи ном), при ма и од лу чу је о пи са ним жал ба ма на рад 
за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. Осим за ко но дав не јед на од 
нај ва жни јих функ ци ја пар ла мен та је сте кон трол на функ ци ја за ко-
но дав ног те ла над ра дом вла де. Кла сич на сред ства ко јим се ре а-
ли зу је од го вор ност вла де пред пар ла мен том је су по сла нич ко пи-
та ње, ин тер пе ла ци ја и гла са ње о не по ве ре њу. По сла нич ко пи та ње 
Пред сед ни ку ре пу бли ке мо же по ста ви ти јед на че твр ти на чла но ва 
пар ла мен та, а ми ни стру је дан члан Меџ ли са. Ин тер пе ла ци ју по-
кре ће 10 по сла ни ка (ми ни стар ска од го вор ност) или јед на тре ћи на 
чла но ва Меџ ли са (од го вор ност Пред сед ни ка). Уко ли ко по сла ни ци 
ни су за до вољ ни од го во ром Пред сед ни ка, Ислам ска кон сул та тив на 
скуп шти на му мо же из гла са ти не по ве ре ње дво тре ћин ском ве ћи-
ном гла со ва, при че му та ква од лу ка мо ра би ти по твр ђе на од стра не 
Вр хов ног ли де ра.

Са вет чу ва ра Уста ва је те ло ко је се са сто ји од 12 чла но ва, 
од ко јих су ше сто ри ца ислам ски прав ни ци по ста вље ни од стра-
не Рах ба ра, док пре о ста лу по ло ви ну чи не ци вил ни прав ни ци ко-
је име ну је Меџ лис на пред лог Ше фа пра во су ђа. Ман дат чла но ва 
Са ве та тра је 6 го ди на, при че му се на три го ди не ме ња по ло ви на 
ње го вог са ста ва (3 све ште на ли ца и 3 ци вил на прав ни ка). Са вет 
оце њу је да ли су за кон ски пред ло зи усво је ни у Меџ ли су у скла ду 
са ислам ским пра вом и од ред ба ма Уста ва. Ин те ре сант но је да се 
од лу ке о ускла ђе но сти прав них ака та са ше ри ја том до но се ве ћи-
ном гла со ва ислам ских прав ни ка, а да је за од лу ку о скла ду за ко на 
и Уста ва по треб на ве ћи на гла со ва свих чла но ва (члан 96.). Пре ма 
чла ну 99. Уста ва Са вет чу ва ра Уста ва има и од го вор ност да над-
гле да из бо ре за Скуп шти ну екс пе ра та, Пред сед ни ка ре пу бли ке и 
Ислам ску кон сул та тив ну скуп шти ну. Про блем у функ ци о ни са њу 
по ли тич ког си сте ма на сту па због ту ма че ња ове устав не од ред бе, 
пре ма ко јој Са вет има пра во да од би је кан ди да ту ру сва ке осо бе 
уко ли ко не ис пу ња ва по треб не усло ве, што Са ве ту да је дис кре ци о-
но пра во да ис кљу чи би ло ког кан ди да та. Он је од био 12-17% кан-
ди да та за пр ва три са зи ва Меџ ли са, ви ше од че твр ти не за че твр ти 
и ви ше од тре ћи не за пе ти са зив Меџ ли са. На пар ла мен тар ним из-
бо ри ма 2004. го ди не 3600 од 8200 кан ди да та је дис ква ли фи ко ва но 
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укљу чу ју ћи и 80 по сла ни ка.31) Си ту а ци ја је још го ра на из бо ри ма 
за Пред сед ни ка ре пу бли ке. На по след њим из бо ри ма, Са вет чу ва ра 
Уста ва је одо брио 6 од 1014 кан ди да ту ра, док су дво ји ца кан ди да-
та из ре фор ми стич ког бло ка на кнад но до да та на гла сач ке ли сти ће 
по од лу ци Вр хов ног ли де ра.32) У та квим окол но сти ма уче шће на 
из бо ри ма пред ста вља при ви ле ги ју, а не пра во ко је при па да сва ком 
гра ђа ни ну, а Са вет чу ва ра Уста ва се пре тва ра у два на е сто ри цу чу-
ва ра ка пи је кроз ко ју се ула зи у по ли тич ку аре ну. Не ки по ли ти ко-
ло зи пра ве ана ло ги ју из ме ђу ове ин сти ту ци је и устав них су до ва у 
дру гим др жа ва ма, при че му се нај ве ће слич но сти уоча ва ју ако упо-
ре ди мо Са вет чу ва ра Уста ва и Устав ни суд Фран цу ске, те ло у чи ју 
над ле жност спа да над гле да ње из бо ра.

Ка ко су услед да ва ња пре ве ли ких овла шће ња Са ве ту чу ва ра 
Уста ва и не мо гућ но сти Ислам ске кон сул та тив не скуп шти не да до-
но си за ко не кон флик ти ове две ин сти ту ци је не из бе жни, фе бру а ра 
1988. го ди не на пред лог Хо ме и ни ја ство ре на је но ва ин сти ту ци ја, 
Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма.33) Ово те ло де лу је као са-
ве то дав ни ор ган Вр хов ног ли де ра, али основ ни раз лог за ње го во 
фор ми ра ње је сте ре ша ва ње не су гла си ца ко је на ста ју из ме ђу Меџ-
ли са и Са ве та чу ва ра Уста ва. Ме ђу тим, по што све ње го ве чла но ве 
по ста вља Вр хов ни ли дер и они за сво је де ло ва ње од го ва ра ју са мо 
ње му, Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма је са ста вљен углав-
ном од кон зер ва тив них све ште ни ка и уме сто да ре ша ва ин сти ту ци-
о нал не су ко бе, ста вље њем на стра ну Са ве та чу ва ра Уста ва он их 
са мо про ду бљу је и по ве ћа ва. На мно го на чи на, Са вет за це лис ход-
но де ло ва ње си сте ма де лу је као че твр та гра на вла сти.34)

По след ња ин сти ту ци ја од ве ли ке ва жно сти за функ ци о ни са-
ње по ли тич ког си сте ма Ира на је сте Шеф пра во су ђа. Суд ска власт 
Ислам ске Ре пу бли ке оли че на је у Ше фу пра во су ђа ко га по ста вља 
Вр хов ни ли дер на пе ри од од пет го ди на. Он по ста вља и раз ре ша-
ва све су ди је, пред ла же Пред сед ни ку ре пу бли ке Ми ни стра прав де, 
по ста вља на пе ри од од пет го ди на Пред сед ни ка Вр хов ног су да и 
Глав ног јав ног ту жи о ца по сле кон сул та ци ја са су ди ја ма Вр хов ног 
су да, пред ла же Меџ ли су шест чла но ва (струч ња ке за прав не на у ке) 
Са ве та чу ва ра Уста ва. За раз ли ку од ње го вих, зна чај них ин ге рен-
ци ја, Ми ни стар прав де има са мо функ ци је ад ми ни стра тив не при-
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 Mus-
lim World, Vol. 94, October 2004, p. 504
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ро де. Ин те ре сант но је да у Ира ну осим ре дов них по сто је и ре во лу-
ци о нар ни су до ви, као и Спе ци јал ни суд за све штен ство, ко ји игра 
уло гу пса-чу ва ра вла да ју ће ели те. „Спе ци јал ни суд за све штен ство 
је по стао зва нич на ру ка др жа ве кон тро ли са на од стра не од ре ђе-
них фи гу ра уну тар ње, кроз ко ју зва нич но при хва ће на ин тер пре та-
ци ја исла ма по ку ша ва да за др жи до ми на ци ју над ње го вом ре фор-
ми стич ком вер зи јом.“35). Ова ин сти ту ци ја од го вор на је Вр хов ном 
ли де ру. Фор ми ра на је за вре ме Иран ско-ирач ког ра та ка ко би се 
очу ва ла „част све штен ства“ у јав но сти, али су да нас ње го ва „ме та“ 
све ште ни ци ко ји до во де у пи та ње по сто ја ње ин сти ту ци је ве ла јат-
е-фа ги ха и слу жи за „ди сци пли но ва ње“ де ло ва иран ске уле ме не-
ло јал них офи ци јел ној иде о ло ги ји.

Ко ли ко је ве ли ка ис пре пле та ност и за мр ше ност ин сти ту ци о-
нал них од но са уну тар Ислам ске ре пу бли ке, али и ко ли ко је до ми-
нан тан по ло жај и не по сред ни и по сред ни ути цај Вр хов ног ли де ра 
уну тар ње га нај бо ље по ка зу је сле де ћи ди ја грам:

ДИСТРИБУЦИЈАМОЋИУУСТАВУ36)

 

бира 

бира 

    поставља      поставља 
  6  свештеника 

    поставља 

бира бира 

    потврђује 

    поставља 

    потврђује 
    поставља 

    посредује 

    потврђује кандидате 
именује 6     
правника 

    потврђује кандидате и законе 

    поставља 6 правника 

     потврђује 
    кандидате 

Осим Спе ци јал ног су да за све штен ство, у Ира ну по сто је 
број ни не зва нич ни цен три мо ћи ко ји се на ла зе под ди рект ном кон-
тро лом Вр хов ног ли де ра. Нај у ти цај ни ји ме ђу њи ма су: има ми ко ји 
во де мо ли тву пет ком (џе ба-на маз), пред став ни ци Рах ба ра у раз-
ли чи тим др жав ним ин сти ту ци ја ма (укљу чу ји ћи и уни вер зи те те, 
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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без бед но сне слу жбе итд.) и ква зи др жав не до бро твор не фон да ци је 
(Bonyads). Ове фон да ци је уче ству ју у дру штве ном про из во ду Ира-
на са 33-40%, а кон тро ли шу зна чај не ин ду стриј ске сек то ре: по љо-
при вре ду и сто чар ство, пре храм бе ну и ме тал ну, хе миј ску и пе тро-
хе миј ску ин ду стри ју, тран спорт, ту ри зам, фи нан си је итд. Из уз етe 
су од пла ћа ња по ре за, има ју пред ност при до би ја њу кре ди та, по-
вла шћен по ло жај у спољ но тр го вин ској раз ме ни, а сма тра ју се ле-
глом ко руп ци је у Ира ну. Ди рек то ре фон да ци ја по ста вља Вр хов ни 
ли дер и они су од го вор ни са мо ње му. Оне нај че шће по сто је па ра-
лел но са зва нич ним др жав ним ин сти ту ци ја ма (Ли те рар ни по крет 
уз Ми ни стар ство обра зо ва ња, Вр хов ни са вет кул тур не ре во лу ци је 
уз Ми ни стар ство кул ту ре и ислам ског вођ ства, Ко ми тет за рас по-
де лу зе мље уз Ми ни стар ство по љо при вре де итд.)

Очи то је да Вр хов ни ли дер, осим цен трал ног по ло жа ја ко ји 
има по сло ву Уста ва, сво ју моћ ви ше стру ко по ве ћа ва кон тро лом 
над раз ли чи тим не фор мал ним ин сти ту ци ја ма. На тај на чин, Рах бар 
сво ју до ми нант ну по зи ци ју бра ни ду плим шти том, ка ко од прет њи 
уну тар по ли тич ке аре не, та ко и од оних ко је мо гу до ћи из дру гих 
дру штве них сфе ра.

ИЗБОРНИСИСТЕМ

За ко ном о из бо ри ма за Ислам ску кон слу та тив ну скуп шти-
ну37) у Ира ну је кон сти ту и сан дво кру жни ве ћин ски из бор ни си стем. 
Из бо ри за 290 по сла ни ка Меџ ли са се одр жа ва ју у јед но ман дат ним 
и ви ше ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма, а при хва ће не ре ли гиј-
ске ма њи не има ју сво је пред став ни ке. По јед ног по сла ни ка има ју 
Зо ро а стри јан ци и Је вре ји, Асир ски и Кал деј ски хри шћа ни има ју 
јед ног пред став ни ка, док Јер мен ска хри шћан ска за јед ни ца има 2 
чла на пар ла мен та (са ју га и се ве ра Ира на). У пр вом кру гу ман дат 
до би ја кан ди дат ко ји осво ји 25% гла со ва. Уко ли ко у пр вом кру гу не 
би би ли рас по де ље ни сви ман да ти, ор га ни зо вао би се дру ги круг у 
ко ме би уче ство ва ла два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва (у 
јед но ман дат ним из бро ним је ди ни ца ма) или ду пло ве ћи број кан ди-
да та од бро ја по сла ни ка ко ји се у дру гом кру гу у из бор ној је ди ни ци 
би ра (4 кан ди да та у из бор ним је ди ни ца ма где се у дру гом кру гу 
до де љу ју два ман да та, 6 у је ди ни ца ма где се до де љу ју три ман да та 
итд.)38)

37) Из бор ни за кон пре у зет је са www.ace pro ject.org/ero-en/re gi ons/asia/IR/the-elec ti ons-act-
of-isla mic-con sul ta ti ve-as sembly/vi ew  26.08.2008. За кон је до нет 28.11.1999. у Меџ ли су, 
а по твр ђен од стра не Са ве та чу ва ра Уста ва 30.11.1999.

38) члан 9. За ко на о из бо ри ма за Ислам ску кон сул та тив ну скуп шти ну
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Ак тив но би рач ко пра во у Ира ну има сва ки иран ски др жа вља-
нин ко ји је по слов но спо со бан и има на вр ше них 17 го ди на жи во-
та. На дру гој стра ни, па сив но би рач ко пра во под ра зу ме ва стро жи је 
ква ли фи ка ци је: ве ру и пре да ност исла му и  Ислам ској Ре пу бли ци 
Иран, др жа вљан ство, ода ност Уста ву и кон цеп ту ве ла јат-е-фа гих, 
ака дем ску ди пло му, до бру ре пу та ци ју, фи зич ко здра вље (укљу чу-
ју ћи спо соб ност ви да, слу ха и го во ра), нај ма ње 30, а нај ви ше 75 
го ди на жи во та. При то ме, кан ди да ти вер ских ма њи на ни су оба ве-
зни да ве ру ју у Ислам, већ у ре ли ги ју за јед ни це ко јој при па да ју 
(члан 28. Из бор ног за ко на). Осим то га, по сто је и гру пе ли ше не мо-
гућ но сти да се кан ди ду ју на пар ла мен тар ним из бо ри ма (члан 30.). 
За бра на уче шћа на из бо ри ма, пре све га  се од но си на при пад ни ке 
ста рог, ша хо вог ре жи ма, али и на ли ца осу ђе на за из да ју Ислам ске 
Ре пу бли ке, ко руп ци ју, пре ва ре, фи нан сиј ске мал вер за ци је, тр го ви-
ну дро гом и сл. Број на огра ни че ња па сив ног би рач ког пра ва, ко ја 
ни су у скла ду са Ме ђу на род ним пак том о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма, са мо су по ја ча на де ло ва њем Са ве та чу ва ра Уста ва. 
Ка ко је већ ра ни је ре че но, ова ин сти ту ци ја има над ле жност да над-
гле да све фа зе из бор ног про це са (члан 3.) и она то пра во оби ла то 
ко ри сти. Та ко Са вет ар би трар но мо же да из из бор не тр ке дис ква-
ли фи ку је сва ког кан ди да та ко ји не де ли по ли тич ке ста во ве ње го-
вих чла но ва. Сво јим од лу ка ма у из бор ном про це су и бло ка дом 
ра да Меџ ли са (не по твр ђи ва њем у ње му усво је них за ко на) Са вет 
чу ва ра Уста ва по ста је глав на пре пре ка про це су де мо кра ти за ци је 
по ли тич ког жи во та Ира на ко ја би би ла оба вље на из ну тра, соп стве-
ним сна га ма.

ЗАКЉУЧАК

Све до са да из не то по ка зу је ко ли ко је те шко од ре ди ти ка рак-
тер и из вр ши ти кла си фи ка ци ју Ислам ске Ре пу бли ке Иран. Пре ма 
об ли ку вла да ви не Иран је ре пу бли ка. Шеф др жа ве (Вр хов ни ли-
дер) на тај по ло жај не до ла зи на сле ђем, већ из бо ром (по сред но – од 
стра не Скуп шти не екс пе ра та), по ли тич ки је од го во ран, али по пут 
ше фа др жа ве у мо нар хи ја ма власт вр ши без огра ни че ња ду жи не 
ман да та, фор мал но до жи вот но. Због то га што је др жа ва уте ме ље на 
на ше ри ја ту и што се на ње ном че лу на ла зи вла дар ко ји је исто вре-
ме но и вер ски во ђа, Иран је сте је дин ствен при мер ислам ске др жа ве 
у са да шњем вре ме ну. Кон цепт ве ла јат-е-фа гих на ко ме је за сно ван 
одва ја га од дру гих др жа ва ко је има ју ислам ски ка рак тер. Спор но 
је, ме ђу тим, да ли је власт фа ги ха огра ни че на или нео гра ни че на. 
Пре ма чла ну 57. Уста ва за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт функ-
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ци о ни шу под над зо ром ап со лут ног ре ли ги о зног ли де ра, али је он 
у свом де ло ва њу и над ле жно сти ма огра ни чен ше ри ја том и од ред-
ба ма Уста ва39). Осим то га, Скуп шти на екс пе ра та је овла шће на да га 
сме ни уко ли ко из гу би не ке од ква ли фи ка ци ја или за не ма ри устав-
не ду жно сти. Ње гов по ло жај у по ли тич ком си сте му Ира на је сте до-
ми нан тан, али не и не до дир љив, па због то га не мо же мо го во ри ти 
о фа ги ху као о ап со лут ном су ве ре ну.

Ка да је у пи та њу об лик др жав ног уре ђе ња, Иран је про ста др-
жа ва. Од ре ђе ни сте пен де цен тра ли за ци је по сто ји, али је он ма хом 
ад ми ни стра тив не при ро де. За ни мљи во је да су из бо ри за ло кал не 
ор га не вла сти, чи је су ин ге рен ци је и фи нан сиј ска не за ви сност ми-
ни мал ни, по пр ви пут одр жа ни 1999. го ди не ма да је њи хо во по сто-
ја ње пред ви ђе но Уста вом из 1979. го ди не.

Пре ма об ли ку по ли тич ког ре жи ма, Ислам ску ре пу бли ку 
Иран мо же мо свр ста ти у те о кра ти је, др жа ве ко је пред ста вља ју об-
лик Бож је вла да ви не на зе мљи. По јам те о кра ти ја се нај че шће упо-
тре бља ва да се озна че об ли ци ор га ни за ци је др жав не вла сти у ко-
ји ма је ре ли ги ја до ми нант на у по ли тич кој сфе ри и где су вер ске 
во ђе исто вре ме но и по гла ва ри др жа ве. Ме ђу тим, ка ко те о кра ти ја 
до слов но зна чи „вла да ви на Бо га“, Оли вер По те жи ца на во ди по јам 
екле си о кра ти је (вла да ви не цр кве), ко ји се та ко ђе мо же успе шно 
при ме ни ти на при ме ру Ира на. Екле си о кра ти ја пред ста вља об лик 
др жав не вла сти у ко ме пре по зна је мо ди рект ну вла да ви ну вер ског 
ли де ра или не ког вер ског те ла. Ка ко је иран ска др жа ва за сно ва на 
на Хо ме и ни је вом кон цеп ту вла да ви не ислам ског прав ни ка (фа ги-
ха), а сви прав ни ак ти мо ра ју би ти у скла ду са вер ским пра вом (ше-
ри ја том) очи глед но је да се ра ди о екле си о кра ти ји или те о кра ти ји, 
али по себ ном ти пу, пост тра ди ци о нал не или устав не те о кра ти је. У 
при лог то ме иде и тврд ња Оли ви еа Рое ко ји ис ти че да раз гра на-
та струк ту ра др жав них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко ја по сто ји у 
Ира ну, је сте ве о ма при ла го ђе на устав ној др жа ви европ ског ти па40).

Те шко је, због све га на ве де ног, при хва ти ти тврд ње не ких за-
пад них по ли ти ко ло га да је Ислам ска ре пу бли ка Иран дик та ту ра на 
чи јем је че лу вер ски по гла вар чи ја се власт не мо же и не сме до-
ве сти у пи та ње. С дру ге стра не, пре те ра не су и оце не да је реч о 
из бор ној или чак де мо крат ској те о кра ти ји. У Ира ну по сто је пред-
став нич ке ин сти ту ци је, до ве ћи не по ло жа ја се до ла зи на из бо ри-
ма чи је је одр жа ва ње ре дов но, али се због огра ни че ња у про це су 
кан ди до ва ња из бор ни про цес не мо же ока рак те ри са ти као отво рен 

39) У два на вра та Хо ме и ни је пре кр шио устав не од ред бе. Пр ви пут ка да је фор ми рао Спе-
ци јал ни суд за све штен ство, а на кон то га ка да је уста но вио Са вет за це лис ход но де ло ва-
ње си сте ма.

40) М. Јев тић, нав. де ло, стр. 201.
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и де мо крат ски. Фла грант но кр ше ње из бор ног пра ва по себ но је 
до шло до из ра жа ја на кон по бе де ре форм ски на стро је ног кан ди да-
та, Мо ха ме да Ха та ми ја, на пред сед нич ким из бо ри ма 1997. го ди-
не. Ха та ми је по ку шао да у вре ме сво ја два ман да та (1997-2005) 
учи ни по ли тич ки си стем Ира на де мо крат ски јим и по кре не број-
не ре фор ме. Ипак, иако је имао по др шку ше стог пар ла мен тар ног 
са зи ва (2000-2004) у ко ме су ре фор ми сти има ли ве ћи ну, Ха та ми 
ни је ус пео да иза ђе као по бед ник из ин сти ту ци о нал ног су ко ба са 
кон зер ва тив ним Са ве том чу ва ра Уста ва. Ње гов не у спех у про ме-
ни иран ског дру штва ре зул ти рао је по ра зом ре фор ми ста на свим 
ни во и ма и из бо ром Мах му да Ах ма ди не џа да 2005. го ди не за но вог 
пред сед ни ка, пр вог по стре во лу ци о нар ног пред сед ни ка ко ји ни је 
био при пад ник иран ске уле ме.

Оста је да се ви ди да ли ће иран ски на род у ско ри је вре ме 
по че ти са озбиљ ни јим пре и спи ти ва њем кон цеп та ве ла јат-е-фа гих 
и по ли тич ког си сте ма зе мље у ко јој жи ве. Уче ње има ма Хо ме и ни-
ја ни је оп ште при хва ће но у ши ит ској уле ми, а по је ди ни ши ит ски 
муџ те хи ди га сма тра ју не са гла сним са ши ит ским исла мом. Чи ни 
се ипак да иран ски на род још увек до бро вољ но при хва та иде ју о 
су ве ре но сти Бо га и да „вла да ви ну ислам ског прав ни ка“ ви ди као 
је ди ну ис прав ну, ма кар до по врат ка Скри ве ног има ма.

На дру гој стра ни, свр ста ва ње Ира на у ред не де мо крат ских 
ре жи ма, ме ђу си ле тзв. Осо ви не зла од стра не не ких за пад них си-
ла по ма ло је ли це мер но, ако се са гле да сте пен и ши ри на њи хо ве 
са рад ње са не ким дру гим ислам ским др жа ва ма, у ко ји ма је ни во 
сло бо де, де мо кра ти је и за шти те људ ских пра ва мно го ни жи не го 
у Ира ну. У при лог то ме иде и тврд ња Ха ми да Ал га ра, про фе со ра 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бер кли ју да је Ислам-
ска ре пу бли ка Иран на ин сти ту ци о нал ном пла ну из гра ђе ни ја, као 
и да је да ле ко сло бод ни ја зе мља, ка да је реч о из бо ри ма, по ли тич-
ким пар ти ја ма и свим дру гим атри бу ти ма фор мал не де мо кра ти је, 
од мно гих дру гих ислам ских зе ма ља.
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РЕЗИМЕ

Аутор у овом ра ду при ка зу је је дин стве ну при ро ду Ислам ске 
Ре пу бли ке Иран. Устав ни „аран жман“ Ира на об ја шњен је по ла зе-
ћи од пој ма су ве ре но сти ка ко се он схва та у ислам ској прав ној и 
по ли тич кој те о ри ји, по ли тич ке док три не ши и зма и кон цеп та ве-
ла јат-е-фа гих (вла да ви на ислам ског прав ни ка) има ма Хо ме и ни ја. 
Раз ма тра ју ћи устав ни по ло жај и функ ци о ни са ње се дам кључ них 
ин сти ту ци ја аутор по ку ша ва да рас пле те ин сти ту ци о нал ну за мр-
ше ност ка рак те ри стич ну за иран ски по ли тич ки си стем.
Кључ не ре чи: Иран, ислам, по ли тич ки си стем, Хо ме и ни, вла да ви на 

ислам ског прав ни ка
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DusanVucicevic
STATEINTHESHADOWOFMOSQUE

-PoliticalsystemoftheIslamicRepublicofIran–

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 compre-
hended 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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УВОД

Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом од 1990. уве ла пар ла мен тар ни 
си стем за сно ван на по де ли вла сти, у ко ме је Устав ном су ду по ве ре-
на уло га за шти те устав но сти и за ко ни то сти. И но ви Устав Ср би је 
од 2006. Устав ном су ду по ве ра ва кон трол ну функ ци ју ака та и рад-
њи у ци љу из град ње и очу ва ња вла да ви не пра ва.

Ипак, Устав ни суд за са да не успе ва да оправ да уло гу ко ја 
му је уста ви ма до де ље на. Срп ски пар ла мен та ри зам још увек гра ди 
сво је ин сти ту те и у тим не до вр ше ним и не са вр ше ним од но си ма 
вла сти ко је во де др жа ву, по ли ти ка че сто на ди ла зи устав не гра ни-
це. У том сми слу, Устав ни суд - је дан од сту бо ва си сте ма де лу је као 
ор ган ко ји је и под по ли ти ком и под пра вом, што се од ра жа ва на 
функ ци о ни са ње др жав не вла сти у це ли ни.

ПОЈАМИПРИРОДАУСТАВНОГСУДСТВА

Јед на од по сле ди ца про це са “по ли тич ког кон сти ту и са ња 
све та”1) је сте та да на че ло по де ле вла сти чи ни те мељ са вре ме них 
устав них си сте ма. У том сми слу, ни Ре пу бли ка Ср би ја ни је из у зе-
так – уве де на је по де ла вла сти Уста вом од 1990; др жав на власт се 
де ли у јед ном чла ну Уста ва по уоби ча је ном кљу чу: “Уста во твор на 
и за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни. Ре пу бли ку Ср-
би ју пред ста вља и ње но др жав но је дин ство из ра жа ва пред сед ник 
Ре пу бли ке. Из вр шна власт при па да Вла ди. Суд ска власт при па да 
1) Јо ван Ђор ђе вић, Уставиполитичкенауке, Глас СА НУ Оде ље ња дру штве них на у ка, 

Бе о град, 10/1961, стр. 40.



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.239-252.

240

су до ви ма. За шти та устав но сти, као и за шти та за ко ни то сти у скла-
ду с Уста вом, при па да Устав ном су ду.”2) 

По ли ти ка као “ве шти на мо гу ћег” у упра вља њу др жа вом про-
жи ма по де лу вла сти тј. хо ри зон тал ну ор га ни за ци ју вла сти у ко јој је 
не ке нај ви ше др жав не ор га не по треб но што ви ше одво ји ти од по-
ли ти ке и “за шти ти ти” пра вом – уста вом.  У “ак тив ним” др жав ним 
вла сти ма; из вр шној и за ко но дав ној, по ли ти ка је основ ни суп страт 
и мо тив де ло ва ња, док уз суд ску власт иде “ве чи та” те жња да се 
у пот пу но сти осло бо ди по ли ти ке и пре пу сти пра ву. Устав ни суд, 
ко га уста ви обич но де кла ри шу са мо стал ним и не за ви сним др жав-
ним ор га ном, сто ји не где на по ла пу та из ме ђу по ли тич ких вла сти; 
из вр шне и за ко но дав не, и не по ли тич ке; суд ске вла сти. 

Спо ро ве из ме ђу но си ла ца вла сти ко нач но и си гур но ре ша-
ва ју би ра чи на из бо ри ма, опре де љу ју ћи се за по ну ђе не по ли тич ке 
оп ци је. Али, у ци љу нор мал ног функ ци о ни са ња др жа ве, ма њи или 
ве ћи спо ро ви са по ли тич ком ди мен зи јом мо ра ју се ре ша ва ти и то-
ком тра ја ња из бор ног ман да та из вр шне и за ко но дав не вла сти. Чи-
ње ни ца да се суд ским ме то дом не мо гу ре ша ва ти стро го по ли тич ки 
спо ро ви, ко ји се не про су ђу ју по прав ним нор ма ма - не вр ши се 
функ ци ја су ђе ња већ по себ на функ ци ја за ко ју ва же по себ на пра-
ви ла,3) ука за ла је на по тре бу по сто ја ња по себ ног др жав ног ор га на 
– устав ног су да. 

Основ на над ле жност устав ног су да је да се ста ра о хи је рар-
хи ји оп штих ака та уну тар прав ног си сте ма; за ко ни мо ра ју би ти у 
скла ду са уста вом, ни жи оп шти ак ти у скла ду са за ко ном и уста-
вом... Ово на из глед ја сно прав но пи та ње устав но сти и за ко ни то сти, 
за пра во је у прак си про же то по ли ти ком и по ли тич ким ме ри ли ма 
та ко да се устав ни суд при ли ком од лу чи ва ња ру ко во ди и устав ном 
нор мом и “по ли тич ким ду хом” уста ва. Уто ли ко има ме ста тврд њи 
да “сва ко пи та ње из прак се устав ног су да, а по себ но ка да се ра-
ди о кон тро ли устав но сти за ко на, но си у се би од ре ђе ну по ли тич ку 
ди мен зи ју.”4) Ипак, по ли ти ка у де ло ва њу устав ног су да мо ра би ти 
огра ни че на. Устав ни суд не ма за да так да ка же „шта је Устав“, и да 
тим ста рим или но вим устав ним је зи ком фор му ли ше из ве сну сво-
ју дру штве ну или по ли тич ку „фи ло зо фи ју“, па чак и сво ју прав ну 
иде о ло ги ју. Он је под Уста вом, јер на чел но ни ко ни је и не мо же би-
ти из ван Уста ва.5) 
2) Члан 9 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 

3) Иво Кр бек, Уставносудовање, За греб, 1960, стр.12.

4) Бран ко Смер дел, УставнисудЈугославијеинекипроблемиполитичкогправосуђа, Збор-
ник ра до ва: Уло га и ме сто устав ног суд ства у дру штве но по ли тич ком си сте му, Бе о град, 
1986, стр. 336. 

5) Јо ван Ђор ђе вић, Политичкисистем, Бе о град, 1980, стр. 722.
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Свр ха по сто ја ња устав ног су да је да под ве де или евен ту ал но 
вра ти де лат ност др жав них вла сти уну тар гра ни ца уста ва. У прак-
си то мо же би ти, ре ци мо, по ни шта ва ње за ко на чи ме се, про тив но 
стро го по сма тра ној по де ли вла сти, за ди ре у над ле жност за ко но-
дав ца и узи ма део ње го ве над ле жно сти. Али, ти ме се не ру ши по-
зи ци ја и ауто ри тет за ко но дав не вла сти већ на про тив, јер се овај 
ауто ри тет сма њу је за ко но дав че вим кр ше њем уста ва пу тем не у-
став них за ко на, а не по ни шта ва њем тих за ко на.6) Исто ва жи и за 
ак те из вр шне вла сти.

Устав ни суд у “чу ва њу” уста ва по сти же раз ли чи те ре зул та те, 
од др жа ве до др жа ве. Устав ни суд не мо же успе шно да бра ни устав 
у не у ре ђе ним по ли тич ким си сте ми ма где су те мељ не устав не ин-
сти ту ци је не до вољ но из гра ђе не а по де ла вла сти не ви ше од на че ла. 
У та квом си сте му устав ни суд ни је у ста њу да из гра ди соп стве ни 
реј тинг ко ји би му дао мо гућ ност да се од луч но по ста ви у од но су 
на из вр шну и за ко но дав ну власт и та ко де фи ни ше сво ју дру штве ну 
и устав ну по зи ци ју. Што је си стем уре ђе ни ји а по де ла вла сти ја-
сни ја и по зи ци ја устав ног су да је де ло твор ни ја.

Устав ни суд има по ло жај ар би тра у спо ру др жав них вла сти. 
“Да би устав ни суд уоп ште ар би три рао у њи хо вом су ко бу, ко ји је 
устав но де фи ни сан као су коб ме ђу над ле жно сти ма, и да би ње го-
ва ар би тра жа би ла де ло твор на, раз ли чи те по ли тич ке мо ћи кон цен-
три са не у др жав ним ин сти ту ци ја ма мо ра ју би ти спрем не на то да 
ре гу ла тив но на че ло за ре ше ње су ко ба мо ра би ти ван њих и из над 
њих.”7) У Ср би ји за тра ја ња Уста ва од 1990. Устав ни суд ни је имао 
моћ да са чу ва прав ну хи је рар хи ју устав ног си сте ма и под ве де под 
Устав но си о це из вр шне вла сти ко ја је во де ћа власт.8) Устав од 2006. 
нор мом по пра вља по ло жај Устав ног су да у прав цу са мо стал но сти 
и не за ви сно сти, али да би се то по бољ ша ње осе ти ло у прак си но-
си о ци по ли ти ке, вла да и шеф др жа ве у пр вом ре ду, мо ра ју да ство-
ре по во љан по ли тич ки ам би јент за ефи ка сност Устав ног су да. 

Без об зи ра ко ји ор ган но си устав но суд ство; устав ни суд (код 
нас, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, Не мач ка, Аустри ја, Ру си ја...), 
ре дов ни суд (САД, Ка на да, Аустра ли ја...), или по се бан не суд ски 
ор ган као нпр. фран цу ски Устав ни са вет, и по ли ти ка и пра во су 
6) Ра до мир Лу кић, Уставностизаконитост, Бе о град, 1966, стр. 100.

7) Сло бо дан Са мар џић, СистемвластиуновомуставуСрбије, Збор ник ра до ва „Устав ни 
суд Ср би је – у су срет но вом уста ву“, Бе о град, 2004, стр. 97.

8) Уто ли ко се не мо же мо сло жи ти са кон ста та ци јом Алек сан дра Фи ре да “за раз ли ку од 
ре дов них су до ва, ко ји су не за ви сни од из вр шне вла сти, устав ни суд мо ра би ти не за ви-
сан пре све га од за ко но дав не вла сти бу ду ћи да се не за ви сност устав ног су да од из вр шне 
вла сти прет по ста вља.”Независностсудстваи уставни суд, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, 3/1994, Бе о град, стр. 370.
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осно ве устав ног су до ва ња. Ди ле ма ко ја пред ста вља и опа сност по 
устав но суд ство је ко ме да ти при мат у слу ча ју да су оп ци је ко је ну-
де по ли ти ка и пра во раз ли чи те. 

У САД на вр ху суд ске хи је рар хи је сто ји Вр хов ни суд ко га 
чи ни пред сед ник име но ван од пред сед ни ка др жа ве уз са гла сност 
Се на та, и осам су ди ја, сви са до жи вот ним ман да том, та ко ђе име-
но ва ни од стра не ше фа др жа ве. Пред сед ник Вр хов ног су да (Chi-
ef Ju sti ce) je фор мал но дру га лич ност у др жав ној хи је рар хи ји иза 
пред сед ни ка САД. По ли тич ку по зи ци ју и углед Вр хов ни суд гра-
ди на ро чи то пра вом да ту ма чи Устав ко ји је у САД култ ног ни воа. 
Иако се Вр хов ни суд кло нио ин тер вен ци ја у од но си ма ко ји се сма-
тра ју “по ли тич ким”, да кле прав но не при клад ним, ста во ве Вр хов-
ног су да да ли су рад ње и ак ти дру гих др жав них ор га на са гла сни 
Уста ву те шко је раз дво ји ти од по ли ти ке. Из ме ђу два ра та, за вре ме 
пред сед ни ка Френ кли на Ру звел та (Ro o se velt, 1933-1945), Вр хов ни 
суд је про гла ша вао про тив у став ним не ке за ко не со ци јал но-еко ном-
ског ка рак те ра ко ји ни су од го ва ра ли круп ном ка пи та лу иако фор-
мал но-прав но ни су би ли про тив ни Уста ву.9) Та ко ђе, пред сед ник 
Ру звелт је кон стант но на сто јао да ре фор ми ше Вр хов ни суд па је 
та ко пред ла гао да сва ки су ди ја ка да пре ва ли се дам де се ту го ди ну 
до би је су ди ју по моћ ни ка ко га би име но вао пред сед ник др жа ве.10) 
Ово на во ди на за кљу чак да Вр хов ни суд у по ступ ку за шти те устав-
но сти ни је мо гао де ло ва ти ван по ли тич ког ути ца ја. 

Фран цу ски Устав ни са вет још је да ље од пра ва и бли же по-
ли ти ци. “По ли тич ку при ро ду Устав ног са ве та на гла ша ва и чи ње-
ни ца да се од са вет ни ка фор мал но не тра жи ни ка ква прав нич ка 
ква ли фи ка ци ја, ни ти по се до ва ње ика квог пре ђа шњег ис ку ства.”11) 
Устав ни са вет је још од Де Го ло вог (De Ga ul le, Устав Пе те ре пу бли-
ке, 1958) вре ме на бли зак из вр шној вла сти, по себ но пред сед ни ку 
Ре пу бли ке, и ње гов циљ је у би ти по ли тич ки; оце ном устав но сти 
др жа ти под кон тро лом за ко но дав ну де лат ност пар ла мен та. 

У тре ћем си сте му устав ног суд ства где по сто ји по се бан ор-
ган ко ји чи не прав ни ци – устав ни суд, ви дљи ва је на ме ра да се 
су бјект за шти те устав но сти на “при стој но од сто ја ње” уда љи од 
све три др жав не вла сти; за ко но дав не, из вр шне и суд ске. Фор мал-
но гле да но, устав ни суд се не мо ра свр ста ти ни у јед ну од ове три 
вла сти, али ка ко је си стем др жав не вла сти по де љен на три гра не ни 

9) Ви ди: Алек сан дар Фи ра, Уставностиполитика, Но ви Сад, 1984, стр. 139, Јо сип Срук, 
Делегатскискупштинскисистем, За греб, 1982, стр. 10.

10) Хен ри Бем форд Паркс (Par kes), ИсторијаСАД, Бе о град, 1985, стр. 638-639.

11) Све ти сла ва Бу ла јић, Чуварфранцускогустава, Бе о град, 2006, стр. 118.
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устав ни суд не мо же би ти из ван тог си сте ма. А ка ко је по ли тич ка 
при ро да основ но свој ство бар две од три др жав не вла сти, ни устав-
ни суд не мо же би ти апо ли ти чан. Оста је са мо пи та ње од но са ме ре 
по ли ти ке и пра ва у би ћу устав ног су да? 

ПОЛОЖАЈУСТАВНОГСУДАРЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕПОУСТАВУОД1990.ИУСТАВУОД2006.

Ре пу бли ка Ср би ја се, да кле, у оба уста ва опре де ли ла да за-
шти ту устав но сти и за ко ни то сти по ве ри Устав ном су ду, а не ре-
ци мо оде ље њу вр хов ног су да.12) Устав од 1990. у чла ну о по де ли 
др жав не вла сти по ми ње и Устав ни суд, да ју ћи му та ко ауто ри тет 
нај ви шег др жав ног ор га на, а Устав од 2006. по ка зу је на ме ру да тај 
ауто ри тет на до гра ди и пре све га “ожи ви” уда ља ва ју ћи Устав ни суд 
од за ко но дав не и из вр шне вла сти но вим мо де лом из бо ра су ди ја, 
де фи ни шу ћи га са мо стал ним и не за ви сним ор га ном, про ши ру ју ћи 
му над ле жно сти... Ипак, прак са де ло ва ња Устав ног су да нам ка зу је 
да он ни је са мо стал но “жи вео” сво ју устав но-прав ну по зи ци ју ор-
га на нај ви ше, хо ри зон тал не др жав не вла сти већ је по ли ти ка, пу тем 
из вр шне и до не кле за ко но дав не вла сти, би ла во ди ља ње го вог (не)
ра да ка да су у пи та њу нај ва жни је од лу ке.  

Из дво је на ре гу ла ти ва по ло жа ја Устав ног су да уну тар устав не 
си сте ма ти ке го во ри да је у пи та њу на ро чит др жав ни ор ган. Устав-
ни суд је ор ган ме шо ви те прав не при ро де и те шко га је без за др шке 
сме сти ти у не ку од три др жав не вла сти. Ипак, не са мо по име ну 
већ и по ка дро ви ма, на чи ну ра да и над ле жно сти ма нај ма ње гре ши-
мо свр ста ва ју ћи га уз суд ску власт.13) Над ле жност Устав ног су да се 
про те же од кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти оп штих и по је ди-
нач них ака та, пре ко од лу чи ва ња о су ко бу над ле жно сти др жав них 
ор га на, до ре ша ва ња из бор них спо ро ва и за бра не ра да стра на ка, 
ор га ни за ци ја или удру же ња. 

Устав ном су ду - „чу ва ру Уста ва“ је но вим нај ви шим прав ним 
ак том „по ве ре на кон тро ла устав но сти и за ко ни то сти, као и не по-

12) Чла но ви 125 - 131 Уста ва од 1990, чла но ви 166 - 175 Уста ва од 2006. Устав ни суд је код 
нас, као ор ган за шти те устав но сти, уста но вљен још Уста вом СФРЈ од 1963, по узо ру на 
СР Не мач ку.

13) Алек сан дар Фи ра сма тра да је Устав ни суд ор ган ко ји се на ла зи ван схе ме тра ди ци о-
нал не три хо то ми је вла сти. Устав ни суд је са мо стал ни устав ни ор ган и прет по ста вље ни 
но си лац за шти те устав но сти што га ста вља ван кла сич ног по и ма ња пра во су ђа, али и 
ван за ко но дав ства, би ло “по зи тив ног” би ло “не га тив ног.”  Енциклопедијауставногпра-
вабившихјугословенскихземаља-УставноправоРепубликеСрбијеиРепубликеЦрне
Горе, II, Но ви Сад, 1995, стр. 176.
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сред на устав но суд ска за шти та људ ских и ма њин ских пра ва“14) и 
ви ше не го до са да, ис так ну та је ње го ва функ ци ја кон фликт ног су-
да (су да за ре ша ва ње над ле жно сти).15) Но ви Устав до но си, из ме ђу 
оста лог, ва жне но ви не ка да је реч о ка дро ви ма и свој ству су ди ја 
Устав ног су да. 

За су ди ју овог су да са да се тра жи иста струч на ком пе тен ци ја 
као и за су ди ју Вр хов ног ка са ци о ног су да - нај ма ње 40 го ди на жи-
во та и 15 го ди на ис ку ства у прав ној стру ци, с об зи ром да је овај 
ор ган по струч но сти за о ста јао за Вр хов ним су дом.16) Но ви Устав 
раз ли ку је и ка рак тер функ ци је су ди је Устав ног су да од су диј ског 
по зи ва ко ји је ста лан (уз из у зе так), оро ча ва ју ћи је на 9 го ди на.  

Но ви на ко ју уво ди Устав од 2006. је ка дров ска струк ту ра из 
три „из во ри шта“: тре ћи ну су ди ја име ну је из вр шна власт – пред-
сед ник Ре пу бли ке (од 10 кан ди да та ко је пред ло жи пар ла мент), тре-
ћи ну би ра за ко но дав на власт – На род на скуп шти на (од 10 кан ди да-
та ко је пред ло жи пред сед ник Ре пу бли ке) и пе то ро су ди ја име ну је 
се од стра не суд ске вла сти на оп штој сед ни ци Вр хов ног ка са ци о-
ног су да (од 10 кан ди да та ко је пред ло жи Ви со ки са вет суд ства и 
Др жав но ве ће ту жи ла ца). 

Иако се ова квим на чи ном из бо ра су ди ја Устав ног су да „по-
шту је на че ло тро де о бе др жав не вла сти“17) и ни јед на од три др-
жав не вла сти „не ма мо гућ ност да би ра од но сно име ну је ве ћи ну 
су ди ја“,18) и овај мо дел из бо ра ка дро ва мо же би ти, у од ре ђе ним по-
ли тич ким окол но сти ма, спро ве ден под пре суд ним ути ца јем из вр-
шне вла сти; вла де а по сле ње и ше фа др жа ве. 

Та ко, „вла ди на ве ћи на“ у На род ној скуп шти ни фор мал но мо-
же да пред ло жи свих 10 по тен ци јал них кан ди да та за су ди је Устав-
ног су да од ко јих пет име ну је пред сед ник Ре пу бли ке; вла да има 
ути ца ја и на из бор чла но ва Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца (Скуп шти на, чи тај: вла ди на ве ћи на, би ра по осам 

14) Ма ри ја на Пај ван чић, Уставноправо–посебнидео, Но ви Сад, 2007, стр. 67, 65.

15) Рат ко Мар ко вић, УставРепубликеСрбије,Предговор:УставРепубликеСрбијеод2006
–критичкипоглед, Бе о град, 2006, стр. 49.

16) Члан 172 Уста ва од 2006. Устав ни суд је без кри те ри ју ма ком пе тен ци је до брим де лом 
био по ли тич ка оаза не до вољ но струч них ка дро ва, “ис тро ше них по ли ти ча ра, не рет ко 
и уни вер зи тет ских аси сте на та“, ко ју су пра ви ле по ли тич ке ели те из вр шне вла сти на-
сто је ћи да, ка ко ка же Ко ста Ча во шки, „уна пред убо га ље и обе сми сле устав но суд ство 
та ко што ће га по пу ни ти сво јим нај о да ни јим ка дро ви ма, укљу чу ју ћу не са мо не до у че не 
прав ни ке не го и но тор не ла и ке.“ Судскаконтролауставности–досадашњапракса,
спорнапитањаипредлози,  Збор ник ра до ва „Кри за и ре фор ма пра во су ђа“, Бе о град, 
2001, стр. 53.

17) Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 55.

18) М. Пај ван чић, ibidem, стр. 66.
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из бор них чла но ва, а ту је и над ле жни ми ни стар), ко ји та ко ђе пред-
ла жу 10 кан ди да та за су ди је Вр хов ном ка са ци о ном су ду, што ка зу је 
да се две тре ћи не су ди ја Устав ног су да мо гу име но ва ти за пра во 
вла ди ном во љом. Ако то ме до да мо да 10 кан ди да та за Устав ни суд 
пред ла же и дру ги ор ган из вр шне вла сти, пред сед ник Ре пу бли ке, од 
ко јих На род на скуп шти на (опет ве ћи на ко ја по др жа ва вла ду) би ра 
5 су ди ја, мо же се за кљу чи ти да је пре су дан ути цај из вр шне вла сти 
на из бор ка дро ва у Устав ном су ду не из бе жан. Ово је нит по ли ти-
за ци је и де ро ги ра ња не за ви сно сти и са мо стал но сти Устав ног су да 
(бар док је на вла сти по ли тич ка оп ци ја ко ја је уче ство ва ла у из бо ру 
су ди ја), ко је је овај ор ган та ко скром но ужи вао за вре ме Уста ва од 
1990. 

Так са тив но про пи си ва ње ја сних раз ло га раз ре ше ња су ди ја 
(по сто је и дру ги, вољ ни на чи ни пре стан ка функ ци је), као и опре-
де ље ње да је дан ор ган, На род на скуп шти на, од лу чу је о раз ре ше њу 
свих су ди ја Устав ног су да (по но вом Уста ву на зах тев овла шће них 
пред ла га ча за из бор од но сно име но ва ње)19), иду у при лог не за ви-
сно сти овог ор га на. Не по ду дар но шћу у на чи ну из бо ра и раз ре ше-
ња су ди ја Устав ног су да, где сва ки од три ор га на не ма пра во да 
раз ре ши „свог“ су ди ју, из бег ну та је по ла ри за ци ја Устав ног су да. 

По Уста ву од 2006. Устав ни суд да од лу чу је о устав но сти за-
ко на (и устав но сти и за ко ни то сти дру гих оп штих ака та) ко ји ва же, 
ко ји су пре ста ли да ва же - у ро ку од 6 ме се ци од пре стан ка ва же ња, 
и ко ји су из гла са ни али ни су про гла ше ни (прет ход на оце на устав-
но сти).20) Устав од 1990. ни је по зна вао ин сти тут прет ход не оце не 
устав но сти, док се по сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти оп-
штих ака та ко ји су пре ста ли да ва же мо гао по кре ну ти ако од пре-
стан ка ва же ња ни је про те кло ви ше од јед не го ди не.21) 

Сво јим те мељ ним пра вом да оце њу је устав ност и за ко ни тост 
оп штих ака та Устав ни суд и ства ра и шти ти прав ни си стем, при-
мо ра ва ју ћи из вр шну власт да др жа ву во ди ак ти ма ко ји су уну тар 
гра ни ца Уста ва. Но вим устав ним ин сти ту том, прет ход ном оце ном 
устав но сти, шти ти се пар ла мен тар на ма њи на22) од не у став ног ма-
јо ри те та ве ћи не ко ји отва ра вра та „ти ра ни ји по зи ци је.“ Пот пу на 
пре моћ вла сти над опо зи ци јом уда љи ла би си стем од устав них на-
че ла, пре све га од устав ног те ме ља - на че ла по де ле вла сти. Ипак, 
прет ход ном оце ном устав но сти не шти ти се и ма њи на ис под јед не 

19) Члан 174 Уста ва од 2006. 
20) Чла но ви 168 - 169 Уста ва од 2006.

21) Члан 125 Уста ва од 1990.

22) Ви ди: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 52 - 54.
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тре ћи не на род них по сла ни ка ко ја мо же, ако бро ји нај ма ње 25 по-
сла ни ка, по кре ну ти „ре до ван“, на кнад ни по сту пак оце не устав но-
сти за ко на, од но сно ако је ма ња од 25 по сла ни ка тек ини ци ра ти 
по сту пак као и сва ко дру го прав но или фи зич ко ли це

Др жав ни ор га ни мо гу да се „ста ве“ под за шти ту Устав ног су-
да по кре ћу ћи по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти, а но ви 
Устав као по кре та че по ступ ка из ри чи то име ну је и ор га не те ри то-
ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, нај ма ње 25 на род них 
по сла ни ка и Устав ни суд.23) У овом по ступ ку Устав ни суд шти ти и 
устав ни по ло жај др жав них ор га на и про кла мо ва ну по де лу вла сти, 
што је нео дво ји во од за шти те устав но сти.

У на ред ном пе ри о ду ре а лан до ма шај Устав ног су да у за шти-
ти устав но сти и за ко ни то сти и ус по ста вља њу вла да ви не пра ва у 
ве ли кој ме ри ће за ви си ти од ја ча ња ауто ри те та кључ них устав них 
ин сти ту ци ја, по ди за ња ни воа по ли тич ке кул ту ре и сна же ња јав ног 
мње ња. Са мо та кве дру штве не и по ли тич ке окол но сти омо гу ћи ће 
кре а ти ван и ефи ка сан Устав ни суд ко ји ће да ти свој до при нос из-
град њи прав не др жа ве и де мо крат ске по де ле вла сти.24) 

УСТАВНИСУДУСЛУЖБИЗАШТИТЕ
ПОЛИТИЧКОГСИСТЕМАВЛАСТИ

Устав ни суд је, фор мал но по сма тра но, др жав ни ор ган чи ја је 
реч по след ња ка да је у пи та њу ту ма че ње уста ва што би мо гло да 
ство ри сли ку ње го ве нај ви ше по зи ци је у устав ном си сте му. Али, 
устав ни суд ни је пр ва власт у др жа ви - на чин ра да и ње го ва ор га-
ни за ци ја ис кљу чу ју га као во де ћег и ак тив ног но си о ца вла сти, по-
ли тич ког кре а то ра, јер та кав мо же би ти са мо из вр шни ор ган, мно-
го ре ђе за ко но дав ни... “За раз ли ку од дру гих нај ви ших др жав них 
ор га на, ко ји су пр вен стве но по ли тич ки ор га ни, Устав ни суд обез-
бе ђу је и из ра жа ва по ли ти ку пу тем пра ва и у окви ру не по сред не 
при ме не Уста ва.”25) До каз да Устав ни суд, по са ста ву прав но те ло, 
“пли ва у по ли тич ком мо ру” је су ње го ве над ле жно сти од ко јих не ке 
мо гу има ти из ра зи то по ли тич ку ди мен зи ју и те жи ну. 

23) Члан 168 Уста ва од 2006. Део овог чла на ко ји се од но си на ор га не те ри то ри јал не ауто но-
ми је и ло кал не са мо у пра ве у ко ли зи ји је са чла но ви ма 187 и 193 Уста ва ко ји ма се овим 
ор га ни ма огра ни ча ва пра во на по кре та ње по ступ ка оце не устав но сти и за ко ни то сти за-
ко на или дру гог оп штег ак та са мо ка да је по вре ђе но пра во на по кра јин ску ауто но ми ју 
од но сно ло кал ну са мо у пра ву. 

24) Оп шир ни је: Сло бо дан Ву че тић, УлогаУставногсудаупроцесутранзицијеуСрбији, 
Збор ник ра до ва „Устав ни суд Ср би је – у су срет но вом уста ву“, Бе о град, 2004, стр. 19.

25) Јо ван Ђор ђе вић, Новиуставнисистем,Бе о град, 1964, стр. 857.
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РАЗРЕШЕЊЕПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

Устав од 1990. је ста но ви штем о исто вет но сти су бјек та ко-
ји да је и узи ма ман дат ше фу др жа ве (би ра чи) из о ста вио Устав ни 
суд из по ступ ка опо зи ва пред сед ни ка Ре пу бли ке. Устав ни суд по 
Уста ву од 2006. по ста је стран ка у по ступ ку раз ре ше ња пред сед ни-
ка Ре пу бли ке (по сто је раз ли чи ти мо да ли те ти уло ге устав ног су да 
у овом по ступ ку; Цр на Го ра, Ру си ја, Ита ли ја...). Устав ни суд је у 
дру гој фа зи по ступ ка раз ре ше ња ше фа др жа ве „ду жан да по по кре-
ну том по ступ ку за раз ре ше ње, нај ка сни је у ро ку од 45 да на, од лу чи 
о по сто ја њу по вре де Уста ва.“26) На кон то га пред сед ник Ре пу бли-
ке од лу ком На род не скуп шти не мо же би ти раз ре шен. Ова над ле-
жност Устав ног су да иако мо же има ти прав ни при звук – устав је 
прав ни акт па је ње го ва по вре да кр ше ње пра ва, оби лу је по ли ти ком 
и став Устав ног су да је по ли тич ка од лу ка. На и ме, ра ди се о пи та-
њу остан ка на вла сти по ли тич ког ор га на, ше фа др жа ве, иза бра ног 
по ли тич ком во љом гра ђа на, ко ји је због од ре ђе ног по ли тич ког ци-
ља, чи ње њем или не чи ње њем, пре кр шио Устав. Устав ни суд у овом 
по ступ ку тре ба да се из ја сни да ли је пре кр шен устав и ако је сте 
да ко нач ну од лу ку пре пу сти по ли тич ком ор га ну - На род ној скуп-
шти ни. Устав ни суд Ср би је још ни је ко ри стио ову над ле жност, па 
не мо же мо ко мен та ри са ти ко ли ко би евен ту ал на од лу ка Устав ног 
су да мо гла прав но да се обра зло жи у кон тек сту по ли тич ког зна ча ја.

ТУМАЧУСТАВА–УСТАВНОСТИЗАКОНИТОСТ

И основ на над ле жност устав ног су да да шти ти устав ност и 
за ко ни тост има знат ну по ли тич ку те жи ну. Из вр шна власт утвр ђу је 
по ли ти ку ко ју ин стру мен та ри зу је уз по моћ за ко но дав ног те ла. Сви 
за ко ни но се од ре ђе ну иде о ло ги ју и по ли тич ке ци ље ве ко ји се мо-
гу по ре ди ти (кон тро ли са ти) и са иде о ло ги јом и ци ље ви ма уста ва, 
али и са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва ко ја 
су опет од раз од ре ђе них ши рих чак и гло бал них по ли тич ких ста-
во ва. У том сми слу, Устав ни суд као ту мач са гла сно сти за ко на и 
дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма,27) део 
је јед ног ве ли ког ме ха ни зма за шти те по ли тич ког по рет ка.
26) Члан 118 Уста ва од 2006.

27) Члан 167 Уста ва од 2006. Прав ни по ре дак Уста ва од 1990. имао је не што дру га чи ју 
струк ту ру и хи је рар хи ју та ко да су за ко ни и дру ги оп шти ак ти мо ра ли би ти са гла сни 
«са мо» са нај ви шим др жав ним прав ним ак том. Ви ди: члан 127 Уста ва од 1990. 
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ИЗБОРНИСПОРОВИ

По сту пак из бо ра као уста вом ре гу ли сан на чин пре но ше ња 
де ла на род ног су ве ре ни те та на иза бра не по ли тич ке пред став ни-
ке, но си о це др жав них по ли тич ких функ ци ја, мо же би ти пред мет 
спо ра из бор них так ма ца. По ли тич ке стран ке и дру ги аспи ран ти на 
власт мо гу ула га ти при го во ре због кр ше ња прав них пра ви ла из-
бор ног по ступ ка ко ји је за пра во од кључ ног по ли тич ког зна ча ја у 
др жа ви. Устав ни суд ре ша ва о из бор ним спо ро ви ма за ко је за ко ном 
ни је од ре ђе на над ле жност су до ва28) или дру гих  др жав них ор га на.29)

Ве зу са из бор ним по ступ ком и ка сни јим по ли тич ким опре де-
ље њем иза бра ног пред став ни ка (на род ног по сла ни ка, од бор ни ка), 
пред ста вља ла је ди ле ма ко ју је без у спе шно по ку ша вао да ко нач но 
ре ши Устав ни суд: да ли ман дат при па да по ли тич кој стран ци или 
по је дин цу. Ову ди ле му је ре шио са да шњи Устав да ју ћи “сло бо ду” 
по сла ни ку да свој ман дат ста ви на рас по ла га ње по ли тич кој стран-
ци.30)  

ПРАВОЗАБРАНЕРАДАПОЛИТИЧКИХПАРТИЈА

По чев од по сле рат не Не мач ке, у јед ном бро ју по ли тич ких си-
сте ма ме ђу ко ји ма је и срп ски, Устав ни суд се сма тра нај при клад-
ни јим ор га ном ко ји мо же да од лу чу је о за бра ни ра да не ког по ли-
тич ког су бјек та. По Уста ву од 2006. Устав ни суд од лу чу је о за бра ни 
ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је или удру же ња 
гра ђа на, од но сно по фор му ла ци ји Уста ва од 1990. о за бра ни ра да 

28) Члан 167 Уста ва од 2006. 

29) Члан 125 Уста ва од 1990.

30) Устав но прав на ди ле ма за ва же ња Уста ва од 1990 (За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, 
“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 35/2000, члан 88/1 тач. 1 и тач. 9) – да ли 
по сла ни ку мо же да пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на за ко је је би ран ако му пре ста-
не члан ство у по ли тич кој стран ци или ко а ли ци ји или бри са њем из ре ги стра по ли тич ке 
стран ке или по ли тич ке ор га ни за ци је на чи јој је ли сти иза бран, раз ли чи то је ту ма че на у 
те о ри ји и прак си. Та ко, Ма ри ја на Пај ван чић сма тра да “пре ста нак чла на ства у по ли тич-
кој стран ци (во љом би ра ча или ис кљу че њем по сла ни ка из по ли тич ке стран ке) на чи јој 
је ли сти кан ди до ван по сла ник, пре ла зак по сла ни ка из јед не у дру гу по ли тич ку стран ку 
не мо же би ти раз лог за пре ста нак ман да та по сла ни ка. У про тив ном не ма сло бод ног 
ман да та.” Уставјепогажен, Гла сник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не, 3/2003, Но ви Сад, 
стр. 105. Су прот но, Зо ран То мић је ми шље ња да с об зи ром да “...по сла ник у На род ној 
скуп шти ни пред ста вља исто вре ме но и “гра ђа не из бор не је ди ни це у ко јој је иза бран”, 
али и по ли тич ку ор га ни за ци ју (од но сно гру пу ли ца) на чи јој је ли сти иза бран”...при ро-
да сло бод ног по сла нич ког ман да та “ни је на ру ше на прав ном мо гућ но шћу “ро ти ра ња” 
по сла ни ка са исте из бор не ли сте услед пре стан ка њи хо вог ори ги нер ног по ли тич ког 
члан ства по осно ву ко јег су и кан ди до ва ни.” Уставипакнијепогажен, Гла сник Адво-
кат ске ко мо ре Вој во ди не, 3/2003, Но ви Сад, стр. 112. 
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по ли тич ке стран ке или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је. 31) Устав ни 
суд опет тре ба да це ни да ли по ли тич ка стран ка сво јим прав ним 
ак ти ма и фак тич ким рад ња ма по шту је из гра ђен по ли тич ки си стем, 
дру гим ре чи ма да ли де лу је у гра ни ца ма вла да ју ћих ме то да по на-
ша ња и иде о ло ги је, или се за ла же за не ке не при хва тљи ве ме то де 
(на сил но ру ше ње по рет ка, вој ну упра ву...) и иде о ло ги је (уки да ње 
при ват не сво ји не, ко лек ти ви зам, ра си зам...). Устав ни суд при ли ком 
оце њи ва ња де лат но сти по ли тич ких пар ти ја, “тре ба ло би да бу де у 
по ло жа ју фак то ра ко ји је ван од но са тре нут них по ли тич ких сна-
га”,32) иако објек тив но код нас не по сто је усло ви да Устав ни суд ре-
ша ва не при стра сно (а пи та ње је да ли игде та кви усло ви по сто је?). 
Сва ка ко да “...Устав ни суд у овој си ту а ци ји пре ла зи гра ни це јед не 
чи сто устав но прав не ин сти ту ци је и пре ла зи у сфе ру прав но-по ли-
тич ког де ло ва ња у ко јој се не сум њи во пре пли ћу пра во и по ли ти-
ка.“33) У по ступ ку ко ји је су ро гат суд ског: јав на сед ни ца, две су про-
ста вље не стра не, тре ба до не ти по ли тич ку од лу ку и на тај на чин 
усме ри ти по ли тич ко де ло ва ње – ре ћи где се пар ти је сме ју кре та ти.

Ове и дру ге над ле жно сти устав ног су да ка зу ју да тај ор ган 
по ли тич ки од лу чу је, да ње го ве од лу ке мо гу у осно ви има ти прав-
ну про це ду ру али да је зна чај од лу ка пре вас ход но по ли тич ки. Ве за 
Устав ног су да са по ли тич ким вла сти ма; вла дом, пред сед ни ком Ре-
пу бли ке и На род ном скуп шти ном је стал на; име но ва ње и раз ре ше-
ње су ди ја, опо зив ше фа др жа ве, по сту пак устав но сти и за ко ни то-
сти, из ве шта ва ње На род не скуп шти не34)...је су сло же ни и све стра но 
ути цај ни од но си ко ји чи не са му срж по ли тич ког си сте ма. Уну тар 
ње га Устав ни суд се бо ри да свој устав ни по ло жај учвр сти по ли-
тич ком по зи ци јом и та ко оја ча свој не до вољ ни ле ги ти ми тет.
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РЕЗИМЕ

У овом ра ду аутор ко мен та ри ше по ло жај чу ва ра устав но сти 
– устав ни суд из угла по ли ти ке и пра ва. Устав ни суд у тран зи ци о-
ном си сте му пу ном про ме на и обр та, ка кав је срп ски, објек тив но 
не ма усло ве да у пот пу но сти из гра ди ауто ри тет јед ног од нај ви ших 
др жав них ор га на у хоризoнталној рав ни вла сти. Прав на ре гу ла ти ва 
ни је је ди на во ди ља ра да Устав ног су да; по ли тич ки ци ље ви и ин-
те ре си, ар ти ку ли са ни де ло ва њем „по ли тич ких“ вла сти, не за о би ла-
зно усме ра ва ју рад Устав ног су да у Ср би ји.
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И по ред ни за зна чај них устав них над ле жно сти, Устав ни суд 
за са да не успе ва да оправ да уло гу ко ја му је уста ви ма до де ље на. 
Не до вољ на из гра ђе ност, ста бил ност и по што ва ње пар ла мен тар них 
ин сти ту та омо гу ћа ва по ли ти ци да пре ла зи устав не гра ни це. У том 
сми слу, Устав ни суд - је дан од сту бо ва си сте ма, у оства ри ва њу сво-
јих пра ва де лу је као ор ган ко ји је и под по ли ти ком и под пра вом, 
што се од ра жа ва на функ ци о ни са ње др жав не вла сти у це ли ни.
Кључ не ре чи: устав ни суд, пра во, по ли ти ка, власт, др жа ва.

SlobodanOrlovic
CONSTITUTIONALCOURTOFTHEREPUBLICOF

SERBIA:LAWANDPOLITICS
SUMMARY

In this ar tic le, the aut hor tac kles po si tion of the Gu ar dian of the 
Con sti tu tion - Con sti tu ti o nal Co urt, as seen from the aspect of po li tics 
and law. A Con sti tu ti o nal Co urt in a tran si ti o nal system fil led by chan ge 
and re ver sal, such as the Ser bian, is not ac tu ally in con di tion to at tain 
the le vel of aut ho rity enjoyed by the hig hest sta te bo di es re sting on the 
ho ri zon tal po wer pla ne. Le gal re gu la tion is not the only gu i de for the 
Con sti tu ti o nal Co urt’s ope ra tion; po li ti cal go als and in te rests, ar ti cu la-
ted by the “po li ti cal” po wers, ine vi tably go vern Con sti tu ti o nal Co urt’s 
ope ra tion in Ser bia. 

 De spi te the se ri es of im por tant con sti tu ti o nal ju ris dic ti ons, Con-
sti tu ti o nal Co urt is not suc ce e ding to ju stify its ro le pre scri bed by con-
sti tu ti ons. In suf fi ci ent con struc tion, sta bi lity, and re spect of the par li a-
ment’s in sti tu tes, al lows po li tics to pass beyond con sti tu ti o nal bor ders. 
In this sen se, Con sti tu ti o nal Co urt - one of the system’s pil lars, in the 
ac hi e ve ment of its rights, ap pe ars as the body su bjec ted to po li tics and 
law, which is re flec ted on the fun cti o ning of the go vern ment as a who le. 
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ОСНОВИИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕ
ИПРОБЛЕМЊЕНЕДЕФИНИЦИЈЕ

УВОД

Пра во на ин те лек ту ал ну сво ји ну је пра во но ви јег да ту ма. 
Ово пра во се ја вља са ин тен зив ним на прет ком ко му ни ка ци ја и 
при вре де. Гло бал на еко но ми ја кре и ра од ин фор ма ци ја про из вод-
ни фак тор са сво јом це ном у да том вре ме ну. Раз вој овог фак то ра 
дик ти ра усло ве ње го ве за шти те кроз по себ не оба ве зе ис ка зи ве као 
пра ва над кре а тив ним до бри ма.

Пре те че овог пра ва на ла зи мо још у пет на е стом ве ку. Са по-
ја вом пр вих штам па ри ја, до шло се на иде ју да се пра ва пи са ца за-
шти те. Ов де је за шти та углав ном спо ра дич на и не ма си стем ски 
ка рак тер. До тран сфор ма ци је зна ча ја овог пра ва до ћи ће бит но ка-
сни је са на прет ком ка пи та ли стич ких од но са.

Ин те лек ту ал на сво јин ска пра ва олак ша ва ју и под сти чу кре-
та ње, уре ђе ње и функ ци о ни са ње тр жи шта ин фор ма ци ја. Зна ње и 
ино ва ци је су, по при ро ди не про стор не и ла ко се пре но се у не кон-
тро ли са ном ам би јен ту. Не ко до бро је услов но фор му ли са но некон
курентно ако ње на упо тре ба од стра не јед ног уче сни ка по рет ка не 
ума њу је ње ну ко ри сност и за дру ге су бјек те. До бро је апросторно
ако ње но при су ство ни је ло ка ли зо ва но на од ре ђе но окру же ње. Не-
ри вал на до бра као и фај ло ви са зву ком и сли ка ма и дру гим са др-
жа ји ма на ин тер не ту су сви апро стор ни. Та ква до бра мо гу да се ка-
рак те ри шу као ин те лек ту ал на имо ви на или као про из во ди зна ња, 
ако мо гу мо но пол ски, си стем ским ала ти ма, од но сно пра ви ма да се 
за шти те кре и ра ју ћи за кон ске оба ве зе за су бјек те пра ва. Та кви про-
из во ди по ста ју та да ро бе на тр жи шту кре а тив но сти.
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1.РАЗЛОЗИНАСТАНКА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГВЛАСНИШТВАИПРАВА

Ме ђу те о ре ти ча ри ма вла да уве ре ње да про сто ком пе ти тив-
но тр жи ште, ван по себ не за кон ске оба ве зе (оба ве за), не обез бе ђу-
је ефи ка сну ало ка ци ју ин те лек ту ал не имо ви не, на кон уоби ча је ног 
рас по ре да сво јин ских ре ла ци ја пра ва. Ка да имо ви на има нул ти 
мар ги нал ни тро шак ре про дук ци је (или нул ти при нос од ове), ток 
рен ти ко је она, по пра ви лу ге не ри ше у пер фект ној кон ку рен ци ји 
је, та ко ђе, ну ла. Ме ђу тим, ако је та ко, ини ци јал на про из вод ња ко-
ја ко шта, се не ће ни кад пред у зе ти,  ко ри сна ино ва ци ја се не би 
де си ла, иако би дру штве на ефи ка сност то тра жи ла.1) За то, ства ра-
ње ин те лек ту ал не имо ви не је упу ће но на ин сти ту ци је и пра ва, ко-
је очи глед но ни су део пер фект ног ком пе ти тив ног (про стог) тр жи-
шта. Ин те лек ту ал на сво ји на, па тен ти и аутор ска пра ва, су при ме ри 
ин сти ту ци ја где се за шти ћу је оп шти и по себ ни ин те рес за раз во јем 
ин те лек ту ал них кре а ци ја и зна ња. 

Ин сти ту ци ја ма ин те лек ту ал не сво ји не и пра ва се ства ра ју 
(прав но-кре и ра ни) мо но по ли ко ји кон тро ли шу ко ри шће не ин те-
лек ту ал них до ба ра, да би се њи ма обез бе ди ло до вољ но под сти ца ја 
за њи хо во ус по ста вља ње. Њи хов не га тив ни ути цај је дво јак. Ови 
мо но по ли по ве ћа ва ју ви си ну рен ти ко је при па да ју по себ ним до-
бри ма и ти ме под сти чу ало ка ци ју у прав цу ја ча ња про из вод ње тих 
кре а тив них до ба ра-ро ба. Ти ме се под сти чу ци клу си но вих уби ра-
ња рен ти чи ме се кре а тив ност и ње ни про дук ти тран сфор ми шу у 
рен та бил не про це се и ар ти кле. Кре и ра ни мо но по ли, с дру ге стра-
не, нео д ме ре не ко ли чи не фак то ра ало ци ра ју на про из вод њу ко ја 
ни је увек про фи та бил на. Та ква ало ка ци ја ко ја ву че сред ства из 
дру ге про из вод ње, ре ме те ћи оп ште при звод но-по тро шне про це се 
мо ра би ти пред мет кон тро ле. Уз аспек те не тр жи шне и не ло јал не 
ало ка ци је и кон ку рен ци је, ја вља се и не тр жи шно огра ни ча ва ње ди-
се ми на ци је и по тро шње пре це ње них ин те лек ту ал них до ба ра. Ова 
пре це ње ност и тренд мо но пол ске кон цен тра ци је у ру ке ма њег бро-
ја су бје ка та про тив ре чи им пе ра ти ви ма бр жег и ујед на че ног раз во-
ја. Оту да, ја вља се нео п ход ност ре гу ла ци је-нор ми ра ња од но са у 
ци љу нео п ход не кон тро ле про тив реч но сти из деј ста ва мо но по ла.2)

Ов де се мо же по ву ћи па ра ле ла са ску пом прав них пра ви ла 
ко ји ма се уре ђу ју они дру штве ни од но си ко ји на ста ју ме ђу љу ди ма 

1) Ar row, K.(1962): Eco no mic Wel fa re and the Al lo ca tion of Re so ur ces for In ven tion, in Nel son, 
R. (Ed): The Ra te and Di rec tion of In ven ti ve Ac ti vi ti es, Prin ce ton Uni ver sity Press. Ta ko đe, u 
Lam ber ton, D. (Ed) (1971): Eco no mics of In for ma tion and Know led ge, Pen guin Bo oks 

2) Klem pe rer, P. (1990): How Broad Sho uld the Sco pe of Pa tent Pro tec tion Be? RAND Jo ur nal 
of Eco no mics 21, (Spring), pp. 113-130.  
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и фир ма ма ко ји се од но си на не по сред но при вред но ис ко ри шта-
ва ње ства ри, или кра ће - скуп прав них пра ви ла ко ји ма се кре и ра 
пра во по во дом кон крет них ства ри. Ту мо же мо уочи ти де фи ни ци ју 
ствар ног пра ва у објек тив ном сми слу за ре ал не пред ме те. У су бјек-
тив ном услов ном сми слу, ствар но пра во су у су шти ни  раз ли чи та 
овла ште ња у по гле ду ства ри ко ја су бјек ти ма пра ва у ствар но-прав-
ним од но си ма при зна ју (др жав не) нор ме објек тив ног пра ва.

2.ПРАВОСВОЈИНЕУОПШТЕ
ИИНТЕЛЕКТУАЛНАСВОЈИНАКАОПОЈАВА

Пра во сво ји не, у нај ге не рал ни јем сми слу, је су бјек тив но ап-
со лут но гра ђан ско пра во (ли ца). Сва ко ли це је ду жно да се уз др жа-
ва од по вре де пра ва сво ји не дру гог ли ца. Пра во сво ји не мо же би ти 
по вре ђе но од у зи ма њем ства ри вла сни ку или оме та њем тог прав но 
фор му ли са ног пра ва. У тим си ту а ци ја ма, прав но, на ста је зах тев 
вла сни ка за за шти ту пра ва сво ји не од но сно по сто ји овла шће ње на 
под но ше ње сво јин ске (пе ти тор не) ту жбе.3)

Пра во сво ји не је су бјек тив но ствар но пра во из ко га про из и-
ла зи, по де фи ни ци ји, нај ви ша прав на и фак тич ка власт на кон крет-
не ства ри. Вла сник ства ри је овла шћен да ствар: др жи, ко ри сти 
и њо ме рас по ла же у гра ни ца ма од ре ђе ним за ко ном. Овла шће ње 
(прав ног) др жа ња омо гу ћа ва вла сни ку да има фак тич ку власт на 
ства ри од но сно др жа ви ну ко ја се мо же прав но шти ти ти. Ово овла-
шће ње мо же има ти и ли це ко је ни је вла сник. Овла шће ње ко ри-
шће ња се од но си на упо тре бља ва ње ства ри у скла ду са по тре ба-
ма вла сни ка од но сно ра ди уби ра ња пло до ва ко је не ка ствар да је. 
Овла шће ње рас по ла га ња об у хва та две мо гућ но сти вла сни ка: да 
ствар фак тич ки и прав но рас по ла же. Фак тич ко рас по ла га ње се ис-
по ља ва у пред у зи ма њу ма те ри јал них ака та ко ји ути чу на суп стан-
цу ства ри (пред мет), али та ко да се по во дом да те ства ри не за сни ва 
не ки прав ни од нос. Прав но рас по ла га ње је мо гућ ност вла сни ка да 
за кљу чу је раз не прав не по сло ве ко ји за пред мет има ју ова кву кон-
крет ну ствар. Та ко, на осно ву уго во ра о про да ји или раз ме ни вла-
сник мо же на дру го ли це пре не ти пра во сво ји не на це лој ства ри 
та ко да он пре ста је би ти вла сник. Пра во сво ји не је, по основ ној 
при ро ди, дис по зи тив но, је дин стве но, јед но вр сно, ре ка дент но, не-
за ви сно и не за ста ри во.

Огра ни че ња пра ва сво ји не ли ца мо гу би ти оп шта (огра ни-
ча ва ју вр ше ње сва ког пра ва сво ји не) или по себ на (пред ви ђе на за 

3) Be sen, S. & Ras kind, L. (1991): An In tro duc tion to the Law and Eco no mics of In tel lec tual 
Pro perty, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves, Vo lu me 5, Num ber 1, Win ter, pp. 3-27.  
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од ре ђе не ства ри или по је ди не прав не си ту а ци је). Она се мо гу са-
сто ја ти у прав ној ду жно сти вла сни ка да у по гле ду ства ри не што 
тр пи или про пу шта (не га тив но огра ни че ње) или да не што да је или 
чи ни (по зи тив на огра ни че ња) што не би овај био ду жан да да је или 
чи ни. Огра ни че ња пра ва сво ји не мо гу на ста ти на осно ву за ко на, 
на осно ву од лу ке др жав ног ор га на (су да или ор га на упра ве) или на 
осно ву прав ног по сла, а сва се мо гу ти ца ти су бје ка та или оби ма и 
са др жи не пра ва сво ји не. Стра на фи зич ка и прав на ли ца, та ко у нај-
ве ћој ве ћи ни да на шњих за ко но дав ста ва, мо гу сти ца ти пра во сво ји-
не над по крет ним ства ри ма, као и до ма ћа ли ца. Пра во сво ји не над 
не по крет но сти ма на те ри то ри ји Ср би је на при мер, мо гу сти ца ти 
ови ако оба вља ју де лат ност у Ср би ји, а оне (не по крет но сти) су им 
нео п ход не за оба вља ње те де лат но сти (на рав но, са мо под усло ви-
ма ре ци про ци те та).

Ис ти чу се и са др жин ска огра ни че ња пра ва ко ја про из и ла-
зе из оп ште за бра не зло у по тре бе пра ва сво ји не, су сед ског пра ва и 
огра ни че ња у дру штве ном ин те ре су. Су сед ско пра во је скуп нор ми 
ко ји ма је уре ђен од нос вла сни ка бли ских (су сед них) не по крет но-
сти, чи је је ко ри шће ње уза јам но за ви сно због то га што се ме ђу соб-
но гра ни че или се, пре ма ме сним оби ча ји ма, сма тра ју су сед ним.

За кон ско пра во на при мер пре че ку по ви не овла шћу је јед но 
ли це (има о ца пра ва пре че ку по ви не) да зах те ва од вла сни ка ства ри, 
ко ји на ме ра ва да је про да, да пр во ње му ствар по ну ди на про да ју. 
Ако вла сник ства ри пр во има о цу пра ва пре че ку по ви не не по ну ди 
ствар на про да ју не го је про да тре ћем ли цу, има лац овог пра ва је 
овла шћен да ту жбом пред су дом по ни шти уго вор о про да ји и зах-
те ва да се ствар ње му про да под истим усло ви ма. За кон о про ме ту 
не по крет но сти уста но вља ва и пра во пре че ку по ви не су вла сни ка 
не по крет но сти. Пра во пре че ку по ви не при ме њу је се на зе мљи ште 
(по љо при вред но, гра ђе вин ско, шу ме и шум ско зе мљи ште), згра де 
(по слов не, стам бе не, стам бе но - по слов не, еко ном ске и др.), по себ-
не де ло ве згра да (ста но ве, по слов не про сто ри је, га ра же и га ра жна 
ме ста) и дру ге гра ђе вин ске објек те. Су вла сник не по крет но сти ко ји 
на ме ра ва да про да свој су вла снич ки део ду жан је да га прет ход но 
по ну ди оста лим су вла сни ци ма. У слу ча ју кад има ви ше су вла сни-
ка, пр вен ство у оства ри ва њу пра ва пре че ку по ви не има су вла сник 
са ве ћим су вла снич ким де лом. Ако има ви ше су вла сни ка ко ји има-
ју пра во пре че ку по ви не, су вла сник не по крет но сти има пра во да 
од лу чи ко ме ће од њих про да ти свој део не по крет но сти.

За сти ца ње пра ва сво ји не на не по крет ним ства ри ма, по ред 
по сто ја ња пу но ва жног уго во ра (ко ји мо ра би ти за кљу чен у пи сме-
ној фор ми и, сход но на шем за ко но дав ству, ове рен у су ду) по тре бан 
је и од го ва ра ју ћи на чин сти ца ња. На осно ву прав ног по сла пра во 
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сво ји не на не по крет ност сти че се код нас упи сом у јав ну књи гу 
или дру ги од го ва ра ју ћи на чин од ре ђен за ко ном.

На осно ву пу но ва жног прав ног по сла пра во сво ји не на по-
крет ну ствар сти че се пре да јом ства ри у др жа ви ну сти ца о ца овог 
пра ва.

У уго во ру о про да ји про да вац по крет не ства ри се мо же оба-
ве за ти и да пре да ствар куп цу од мах на кон за кљу че ња уго во ра уз 
за др жа ва ње пра ва сво ји не, све док ку пац не ис пла ти це ну у пот пу-
но сти (pactumreservatidominii). Овај вид про да је пред ста вља из у-
зе так од пра ви ла да се сво ји на на по крет ној ства ри сти че пре да јом, 
а нај че шће се уго ва ра у про да ји са роч ним от пла та ма це не. Про-
да јом и пре да јом ства ри ку пац, по пра ви лу, сти че овла шће ње да 
је др жи и ре дов но (при вред но) ис ко ри шћа ва ствар, а не да и њо ме 
рас по ла же. 

По сто је и дру ги на чи ни сти ца ња сво ји не: спа ја ње и ме ша ње 
(сво јин ско), гра ђе ње објек та на ту ђем зе мљи шту, одва ја ње пло до-
ва, одр жај (имо ви не), сти ца ње имо ви не од не вла сни ка, оку па ци ја, 
на ла же ње из гу бље не ства ри, кон фи ска ци ја, на ци о на ли за ци ја, екс-
про при ја ци ја и сли не прав но утвр ђе не си ту а ци је.

Пра во сво ји не пре ста је: кад дру го ли це стек не пра во сво ји-
не на ис тој ства ри, на пу шта њем ства ри (де ре лик ци ја), про па шћу 
ства ри и у дру гим слу ча је ви ма прав но од ре ђе ним за ко ном.

Ин те лек ту ал на сво ји на мо же да се на ђе сву да - у књи га ма, 
фил мо ви ма, ком пакт дис ко ви ма, ДВД дис ко ви ма, софт ве ру, у сва-
ком сло же ни јем пред ме ту као што су нпр. ауто мо би ли, ра чу на ри, 
ле ко ви, раз не вр сте би ља ка, као и у све му што је на ста ло за хва љу-
ју ћи на прет ку у на у ци и кул ту ри или умет но сти. У мо дер ном упо-
ред ном пра ву оп шти тер мин “ин те лек ту ал на сво ји на” је при хва-
ћен као за јед нич ки сло же ни на зив за пра во ин ду стриј ске сво ји не 
и аутор ско пра во.

Пред мет за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не су ду хов-
но-кул тур не тво ре ви не и од ре ђе но пра во тво ра ца ових и ауто ра, 
на ре зул та те свог ин те лек ту ал ног ства ра ла штва. Одав де и по ти че 
на зив вла сни штва ква ли фи ко ван као интелектуалнасвојина. Ин-
те лек ту ал на сво ји на пред ста вља, по при ро ди кла си фи ко ва ња, кре-
а ци је ума, као што су про на ла сци, ли те рал на и умет нич ка де ла, 
сим бо ле, име на, сли ке, и ди зајн у тр го ви ни, и слич но фор му ли са ње 
ап стракт но-сим бо лич ког об ли ка. Уоби ча је но је у прав ној те о ри ји 
да се на ве де на пра ва ин те лек ту ал не сво ји не си сте ма ти зу ју и кла си-
фи ку ју на сле де ћи на чин:

1) аутор ско пра во: књи жев на, умет нич ка и на уч на де ла; 
ин тер пре та ци је умет ни ка и ин тер пре та то ра и из во ђе ња 
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умет ни ка из во ђа ча, фо но гра ми и ра дио-ди фу зне еми си-
је;

2) пра ва ин ду стриј ске сво ји не: про на ла сци на свим по љи-
ма људ ске де лат но сти; зна ко ви раз ли ко ва ња (жи го ви, 
озна ке по ре кла); ин ду стриј ско об ли ко ва ње од но сно ди-
зајн (мо де ли, узро ци); и за шти та од не ло јал не кон ку рен-
ци је.4)

У на шој прав ној те о ри ји још увек ни је у пот пу но сти при хва-
ћен за јед нич ки (прав ни) на зив ин те лек ту ал на сво ји на као је дин-
ствен, ге не рич ки по јам за пра во ин ду стриј ске сво ји не и аутор ско 
пра во. Ме ђу тим, у по след ње вре ме, углав ним и по сред ством ме-
ди ја, овај по јам ула зи у ши ру упо тре бу и у струч ним кру го ви ма и 
ли те ра ту ри.

Пра ва ин те лек ту ал не сво ји не усту па ју се ли ци ма пра ва у 
скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. 
Ме ђу на род не кон вен ци је има ју за за да так да ускла де раз ли чи те на-
ци о нал не си сте ме за шти те, ка ко би пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
мо гла да се оства ре на осно ву јед не ре ги стра ци је у ви ше зе ма ља.

Си стем прав не за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, у нај оп шти-
јем по гле ду, та ко је про јек то ван да од ње га има ју ко ри сти и ње гов 
тво рац и дру штво у це ли ни. За уз врат, ова ко пру же ној прав ној за-
шти ти дру штво има и ви ше стру ке ко ри сти од та квих пра ва као што 
су одр жа ва ње ло јал не кон ку рен ци је и охра бри ва ње про из вод ње 
нај ра зно вр сни јих по треб них ро ба и услу га. Ов де се, на и ме, ра ди о 
уна пре ђе њу тех но ло шког и кул тур ног раз во ја и обо га ћи ва њу укуп-
не ко ли чи не оп штег зна ња. Ин те лек ту ал на сво ји на не ког об ли ка се 
прав но-фак тич ки шти ти на тај на чин што се про на ла за чу, ства ра о-
цу или ауто ру, за ви сно од вр сте пра ва ко је ужи ва, да је екс клу зив но 
пра во да ко мер ци јал но ко ри сти сво је оства ре ње у огра ни че ном-
де фи ни са ном вре мен ском пе ри о ду. Но си лац пра ва мо же њи ме да 
рас по ла же на раз не на чи не, за ви сно од вр сте пра ва.5)

По сто је ћи ме ђу на род ни си стем за шти те ин те лек ту а не сво ји-
не је за сно ван на број ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. По сло ви ма 
у ве зи са овим кон вен ци ја ма др жа ве-чла ни це ру ко во де кроз ор га-
не ко ји ра де под окри љем две спе ци ја ли зо ва не аген ци је Ује ди ње-
них на ци ја и то: Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну 

4) Ве сна Бе са ро вић, Ин те лек ту ал на сво ји на, ин ду стриј ска сво ји на и аутор ско пра во, Ин-
сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2000. 

5) Ви ди исто и Ве сна Бе са ро вић, Са ве то дав ни из ве штај о раз во ју прав не за шти те ин те лек-
ту ал не сво ји не у Ср би ји и Цр ној Го ри у кон тек сту зах те ва ЕУ про це са Ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња и при сту па WTO, AIA Iz ve štaj SCEPP-a, br. 1, Sa ve to dav ni cen tar za eko-
nom ska i prav na pi ta nja i G17 in sti tut, Be o grad, maj 2003, str. 16
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(WI PO) и UNE SCO -а. Две нај зна чај ни је кон вен ци је, ко је по шту-
ју ско ро све др жа ве са вре ме ног ци ви ли зо ва ног све та, су по зна та 
Па ри ска кон вен ци ја за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не, као и по зна-
та Берн ска кон вен ци ја за за шти ту ли те рар них и умет нич ких де ла. 
Осим ове две, по сто ји још низ дру гих кон вен ци ја за ре гу ла ци ју 
од но са у овој сфе ри. Ме ђу њи ма тре ба ис та ћи две кључ не: Кон вен-
ци ју о осни ва њу Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну 
(WI PO) и Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (по зна ти TRIPS).6)

Ме ђу на род ни уго во ри из обла сти аутор ског и срод них пра-
ва су де љи ви на не ко ли ко кла си фи ка ци о них це ли на. Они се мо гу 
пред ста ви ти у пет основ них гру па (од гру пеА-Е):

ГрупаА.Међународниуговориизобластиауторскогправа
где спа да ју:

- Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких 
де ла7);

- Свет ска (Уни вер зал на) кон вен ци ја о аутор ском пра ву;
- WI PO – Уго вор о аутор ском пра ву;
- За тим, на ове се на до ве зу ју ме ђу на род ни уго во ри из 

обла сти срод них кре а тор ских-кул тур них пра ва:
- Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти умет ни ка из во ђа ча, 

про из во ђа ча фо но гра ма, и уста но ва за ра дио-ди фу зи ју 
(Рим ска кон вен ци ја);

- Кон вен ци ја о за шти ти про из во ђа ча фо но гра ма од нео-
вла шће ног умно жа ва ња

- њи хо вих фо но гра ма (Же нев ска кон вен ци ја);
- Кон вен ци ја о ди стри бу и ра њу сиг на ла за пре нос про гра-

ма пре ко са те ли та;
- WI PO уго вор о ин тер пре та ци ја ма и фо но гра ми ма;

Група Б. Међународни уговори из области индустријске
својинегде спа да ју:

- Ме ђу на род ни уго во ри о за шти ти па те на та;
- Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не;
- Уго вор о са рад њи у обла сти па те на та (PCT);

6) Исто, ви ди The Agre e ment on Tra de Re la ted Aspects of In tel lec tual Pro perty Rights (TRIPS), 
(Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, укљу чу ју ћи и тр го-
ви ну кри во тво ре ном ро бом), WTO/GATT

7)  Ви ди Ber ne Con ven tion for the Pro tec tion of Li te rary and Ar ti stic Works
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- Стра збур шки аран жман о ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји 
па те на та;

- Бу дим пе штан ски спо ра зум о ме ђу на род ном при зна њу 
де по зи та ми кро ор га ни за ма ра ди по ступ ка па тен ти ра ња;

- Кон вен ци ја о Европ ском па тен ту (KEP);
- Кон вен ци ја о евро а зиј ском па тен ту;
- За тим, сле де у по себ ној под гру пи и ме ђу на род ни уго во-

ри о прав ној за шти ти мо де ла и узо ра ка (од но сно ин ду-
стриј ског ди зај на):

- Ха шки спо ра зум о ме ђу на род ном при ја вљи ва њу узо ра ка 
и мо де ла;

- Ло карн ски аран жман о уста но вље њу ме ђу на род не кла-
си фи ка ци је ин ду стриј ских узо ра ка и мо де ла;

 ГрупаЦ. Међународниуговориозаштитижига где спа-
да ју:

- Ма дрид ски аран жман о ме ђу на род ном ре ги стро ва њу 
жи го ва;

- Про то кол уз Ма дрид ски аран жман о ме ђу на род ном ре-
ги стро ва њу жи го ва;

- Ни цан ски аран жман о ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји 
про из во да и услу га ра ди ре ги стро ва ња жи го ва;

- Беч ки спо ра зум о уста но вље њу ме ђу на род не кла си фи-
ка ци је фи гу ра тив них еле ме на та жи го ва;

- Уго вор о жи гов ном пра ву;
  ГрупаД. Међународниуговориозаштитиознакапорекла 

где спа да ју:
- Ма дрид ски спо ра зум о су зби ја њу ла жних озна ка по ре-

кла на про из во ди ма;
- Ли са бон ски аран жман о за шти ти озна ка по ре кла и њи-

хо вом ме ђу на род ном;
- ре ги стро ва њу;

Група Е. Остали међународни уговори из обла сти ин ду-
стриј ске сво ји не где на при мер спа да ју и:

- Уго вор о ин те лек ту ал ној сво ји ни у ве зи са ин те гри са ним 
ко ли ма;
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- Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти но вих биљ них сор-
ти.8)

Овим гор њим ин стру мен ти ма се, на рав но, не ис цр пљу-
је спи сак бит них до ку ме на та за ре гу ли са ње сфе ре ин те лек ту ал не 
сво ји не. Они са мо илу стру ју оп сег основ них пра ви ла у овој обла-
сти вла сни штва и пра ва. Ди на ми ка про ме на уста но ва и по ја ва не-
пре кид но ге не ри ше стал ни раз вој ре гу ла ци је у про бле ма ти ци ин-
те лек ту ал не сво ји не. 

У но ви је вре ме област ин те лек ту ал не сво ји не се, из ме ђу 
оста лих сфе ра, убра ја у она бит на еко ном ска под руч ја ко ја је по-
треб но ре гу ли са ти на ме ђу на род ном ни воу. Са на стан ком ин те лек-
ту ал не сво ји не ра сле су и еко ном ске про тив реч но сти и под сти ца ји, 
као и нео п ход ност от кла ња ња кон тра дик ци ја и уса гла ша ва ња за-
ко но дав ста ва на ло кал ном и ме ђу на род ном пла ну. Мо но по ли ко-
ји се кре и ра ју увек су вр ста дис тор зи је пер фект ног еко ном ског и 
оп штег ам би јен та. То уво ди еле мен те еко ном ске не е фи ка сно сти и 
не кон зи стент но сти што ути че на ума ње ње или ре ви ди ра ње до би-
та ка и пред но сти ко ји су ре зул тат по вољ не ало ка ци је ре сур са, у 
прав цу мо но по ла. Је дан од на чи на да се ба рем у гру бим цр та ма 
из јед на че осно ве ре гу ли са ња од но са у овој обла сти је до но ше ње 
уго во ра о тр го вин ским аспек ти ма кре а тив не ин те лек ту ал не сво ји-
не под окри љем Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО).

Раз ли чи тост на ци о нал них за ко но дав ста ва по пи та њу об-
у хват но сти, рас по ло жи во сти  и до ме та пра ва на ин те лек ту ал ну 
сво ји ну и од су ство ефи ка сних про це ду ра и сред ста ва при си ле на 
по што ва ње нор ми прав не за шти те, кре и ра ле су вид не не кон зи-
стент но сти. Ово је до ве ло до ак ту е ли за ци је ових про бле ма још у 
окви ру Уру гвај ске рун де у GATT-у.

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (TRIPS), укљу чу ју ћи и тр го ви ну кри во тво ре ном ро бом, 
чи ни анекс 1(ц) Спо ра зу ма из Ма ра ке ша, ко јим се, као што зна мо, 
уста но вља ва Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, а ко ји је за кљу чен 
15. апри ла 1994. го ди не.

Зе мље чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО) 
при сту па њем Спо ра зу му о осни ва њу WТО-а су се оба ве за ле да 
при хва те и Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва на ин те лек-
ту ал ну сво ји ну. 

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не (TRIPS) се, у за ви сно сти од пра ва ко ја ре гу ли ше, на сла ња 
на од ред бе кон вен ци ја ко је су усво је не пре ње га, а то су:
8)  Ви ди и Збор ник ра до ва, Мул ти ла те рал ни тр го вин ски пре го во ри – услу ге, ин ве сти ци је 

и ин те лек ту ал на сво ји на,Кон зор ци јум еко ном ских ин сти ту та Ју го сла ви је, Бе о град, 1989
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- Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не (из 
1967. го ди не)9);

- Берн ска кон вен ци ја за за шти ту књи жев них и умет нич-
ких де ла (из 1971. го ди не);

- Рим ска кон вен ци ја о за шти ти умет ни ка из во ђа ца, про-
из во ђа ца фо но гра ма и ра дио ди фу зних ор га ни за ци ја (из 
1961. го ди не);

- Уго вор о ин те лек ту ал ној сво ји ни у ве зи са ин те гри са ним 
ко ли ма (из 1989.го ди не).

Тре ба за па зи ти да је TRIPS-спо ра зум је нај о бу хват ни ји мул-
ти ла те рал ни спо ра зум о ин те лек ту ал ној сво ји ни. Овај Спо ра зум 
по кри ва сле де ће бит не обла сти ин те лек ту ал не сво ји не:

- аутор ско и срод на пра ва;
- жи го ве;
- ге о граф ске озна ке;
- ин ду стриј ски ди зајн;
- па тен те;
- ше ме (то по гра фи је) ин те гри са них ко ла;
- за шти ту нео т кри ве них ин фор ма ци ја;
- кон тро лу прак се огра ни ча ва ња кон ку рен ци је у уго во ри-

ма о ли цен ци.
Свр ха TRIPS-а је да сма њи по ре ме ћа је у ме ђу на род ној тр-

го ви ни и, узи ма ју ћи у об зир по тре бу за уна пре ђе њем ефи ка сне за-
шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, ре гу ли ше аде кват ну прав ну 
за шти ту ове сво ји не, та ко да ова ре гу ла ти ва не по ста не ба ри је ра 
сло бод ној тр го ви ни, већ да бу де њен под сти цај услов на прет ка.

Спо ра зу мом је на пра вљен на пор да се спо ро ви ве за ни за 
тр го вин ске аспек те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ре ша ва ју пу тем 
мул ти ла те рал них по сту па ка у WТО-у. Чла ни це TRIPS-а мо гу, али 
ни су оба ве зне, да при ме не у свом за ко но дав ству обим ни ју за шти-
ту не го што се то зах те ва овим Спо ра зу мом, под усло вом да та ква 
за шти та ни је у су прот но сти са од ред ба ма спо ра зу ма. Др жа ве-чла-
ни це су сло бод не да са ме од ре де од го ва ра ју ћи на чин при ме њи ва ња 
од ред би овог  основ ног спо ра зу ма у окви ру соп стве ног прав ног 
си сте ма и прак се.

Спо ра зу мом се ин си сти ра на са рад њи из ме ђу из ме ђу но ве 
Свет ске тр го вин ске уста но ве (WТО) и Свет ске ор га ни за ци је за ин-
9)  Ви ди Pa ris Con ven tion for the Pro tec tion of In du strial Pro perty
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те лек ту ал ну сво ји ну (WI PO), као и из ме ђу дру гих од го ва ра ју ћих 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја и те ла.

Спо ра зум TRIPS са др жи:
- Део I под на зи вом “Оп ште од ред бе и основ ни прин ци-

пи”, за тим 
- Део II “Стан дар ди ве за ни за ва же ње, обим и ко ри шће ње 

пра ва ин те лек ту ал не сво ји не”, са под це ли на ма ве за не 
за: 1. Аутор ско и срод на пра ва; 2. Жи го ви; 3. Ге о граф ске 
озна ке; 4. Ин ду стриј ски мо де ли и узор ци; 5. Па тен ти; 6. 
Ше ме (то по гра фи је) ин те гри са них ко ла; 7. За шти та нео-
т кри ве них ин фор ма ци ја; 8. Кон тро ла прак се огра ни ча-
ва ња кон ку рен ци је у уго во ри ма о ли цен ци. 

- Део III “Спро во ђе ње пра ва ин те лек ту ал не сво ји не“, 
од но сно под це ли не: 1. Оп ште оба ве зе; 2. Гра ђан ски и 
управ ни по ступ ци и прав на сред ства; 3. При вре ме не ме-
ре; 4. Спе ци јал ни зах те ви ко ји се од но се на ме ре на гра-
ни ци; 5. Кри вич ни по ступ ци. 

- Део IV “Сти ца ње и одр жа ва ње пра ва ин те лек ту ал не сво-
ји не и од го ва ра ју ћи ин тер пар тес по ступ ци“, по том 

- Део V “Спре ча ва ње спо ро ва и њи хо во ре ша ва ње“ и 
- Део VI “Пре ла зне од ред бе“. На по слет ку сле де Ин сти ту-

ци о нал не од ред бе од но сно 
- Део VII “За вр шне од ред бе“.10)

Овај Спо ра зум, ко ји ће би ти пред мет ка сни јег по себ ног из ла-
га ња и ана ли зе, се за сни ва на два основ на бит на по зна та прин ци па 
тр го ви не:

1. Оба ве зи по што ва ња трет ма на на осно ву ко је се у обла-
сти за шти те ин те лек ту ал не сво ји не при зна је јед нак трет-
ман до ма ћем и стра ном су бјек ту од но сно сва ка се чла ни-
ца оба ве зу је да не ће да ти не по вољ ни ји трет ман стра ним 
др жа вља ни ма у од но су на сво је др жа вља не по осно ву 
за шти те њи хо вог пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну (што 
пред ста вља прин цип не ди скри ми на ци је).

2. На че лу нај по вла шће ни је на ци је ко јом се пред ви ђа да 
сва ка пред ност, олак ши ца, при ви ле ги ја или иму ни-
тет ко ју јед на чла ни ца WТО одо бра ва дру гој у до ме ну 
оства ре ња пра ва и тр го ви не пра вом на ин те лек ту ал ну 
сво ји ну, се мо ра без у слов но и од мах да  про ши ри и на 
оста ле чла ни це спо ра зу ма. 

10)  Ви ди спо ра зум TRIPS, Fi nal Pro vi si ons
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Овим прин ци пи ма се при кљу чу ју и оста ли бит ни еко ном-
ски прин ци пи GATT-а и WТО-а, где са гле да ва мо да ин те лек ту ал на 
сво ји на има ка рак тер ро бе ко ја се ма ни фе сту је у ком плек сном еко-
ном ском ам би јен ту.

3.ПОКУШАЈОДРЕЂЕЊА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕИПРАВА

Аутор ским пра вом се шти те аутор ска де ла, тј. ори ги нал не 
ду хов но-кул тур не тво ре ви не ауто ра, из ра же не у од ре ђе ној фор-
ми без об зи ра на њи хо ву умет нич ку, на уч ну или дру гу вред ност, 
њи хо ву на ме ну, ве ли чи ну, са др жи ну и на чин ис по ља ва ња, као и 
до пу ште ност јав ног са оп шта ва ња њи хо ве са др жи не.11) Аутор ском 
де лом се сма тра ју:

- Пи са на де ла (књи ге, бро шу ре, члан ци, пре во ди, ра чу-
нар ски про гра ми укљу чу ју ћи и при прем ни ма те ри јал за 
њи хо ву из ра ду и др.)

- Го вор на де ла (бе се де, пре да ва ња и др.)
- Драм ска, драм ско-му зич ка, ко ре о граф ска и пан то мим-

ска де ла и де ла ко ја по ти чу из фол кло ра
- Му зич ка де ла
- Филм ска де ла
- Де ла ли ков не умет но сти (цр те жи, гра фи ке, сли ке, скулп-

ту ре и др.)
- Де ла ар хи тек ту ре, при ме ње не умет но сти и ин ду стриј-

ског об ли ко ва ња
- Кар то граф ска де ла (ге о граф ске кар те, то по граф ске кар-

те)
- Пла но ви, ски це, фо то гра фи је и ма ке те
- По зо ри шна ре жи ја

Аутор ско пра во се, по де фи ни ци ји, у са вре ме ним за ко но дав-
стви ма са сто ји из мо рал них и имо вин ских пра ва. Мо рал на пра ва 
при па да ју ауто ру де ла или ње го вом на след ни ку, док имо вин ска 
пра ва мо гу би ти пред мет де фи ни са них уго во ра о усту па њу или 
пре но су пра ва. 

Имо вин ска пра ва ауто ра су у мо дер ним за ко но дав стви ма ве-
ћи не др жа ва су:

11)  Ви ди Uni ver sal Copyright Con ven tion, WI PO
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- пра во на еко ном ско ис ко ри шћа ва ње свог де ла;
- пра ва на пра вич ну на кна ду за ис ко ри шћа ва ње аутор ског 

де ла од стра не дру гог ли ца, осим ако уго во ром ни је из-
ри чи то дру га чи је од ре ђе но;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли бе ле же ње или 
умно жа ва ње свог де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли ста вља ње у про-
мет при ме ра ка аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да ва ње у за куп 
при ме ар ка аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да ва ње на по слу гу 
при ме ра ка аутор ског де ла, ако је аутор ско де ло ра чу нар-
ски про грам ;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли из во ђе ње свог 
аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли пред ста вља ње 
свог аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли еми то ва ње свог 
аутор ског де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли јав но са оп шта ва-
ње де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли при ла го ђа ва ње, 
аран жи ра ње и дру ге из ме не де ла;

- пра во да дру гом за бра ни или до зво ли да се ње го во де ло 
ко је се еми ту је исто вре ме но са оп шта ва пу бли ци на јав-
ним ме сти ма;

   Мо рал на пра ва су у ве ћи ни по ре да ка, укљу чу ју ћи и у на-
шем сле де ћа:

- аутор има пра во да му се при зна аутор ство на де лу;
- аутор има пра во да ње го во име или псе у до ним бу ду на-

зна че ни на сва ком при мер ку де ла или на ве де ни при ли-
ком сва ког јав ног са оп шта ва ња;

- аутор има пра во да об ја ви сво је де ло;
- аутор има пра во да се про ти ви из ме на ма свог де ла или 

јав ном са оп шта ва њу де ла у из ме ње ној или не пот пу ној 
фор ми;

- аутор има пра во да да је до зво лу за пре ра ду свог де ла;
- аутор има пра во да се су прот ста вља упо тре би де ла ко јом 

би се на ру ши ли ње го ва ча сти или углед.
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Мо рал на пра ва ауто ра не мо гу би ти пред мет уго во ра о усту-
па њу или пре но су аутор ског де ла, тј. не мо гу се усту па ти или пре-
но си ти тре ћим ли ци ма.

Уго во ром се аутор ско пра во мо же усту пи ти на ис кљу чив или 
не ис кљу чив на чин. Ис кљу чи вим усту па њем аутор ског пра ва, сти-
ца лац аутор ског пра ва је је ди ни овла шћен да ко ри сти аутор ско де-
ло и да га уз са гла сност ауто ра да ље пре не се на тре ћа ли ца. Пра во 
ко је сти ца лац аутор ског пра ва пре но си тре ћим ли ци ма је не ис кљу-
чи во, али уго во ром мо же би ти и дру га чи је од ре ђе но. 

Сти ца лац не ис кљу чи вог аутор ског пра ва не мо же да ље уго-
во ром пре но си ти то пра во, ни ти мо же тре ћим ли ци ма за бра ни ти 
ис ко ри шћа ва ње аутор ског де ла. 

Код нас, ако уго во ром ни је на зна че но да се ра ди о јед ном или 
дру гом об ли ку усту па ња, сма тра ће се да је из вр ше но не ис кљу чи во 
усту па ње. 

Аутор ско де ло се код нас не мо же ре ги стро ва ти у сми слу 
у ком се то мо же ура ди ти за пра ва ин ду стриј ске сво ји не, али се 
аутор ско де ло мо же еви ден ти ра ти и де по но ва ти пред За во дом за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну Ср би је. Аутор ско де ло се еви ден ти ра и де-
по ну је под но ше њем при ја ве за уво ђе ње у еви ден ци ју и де по но ва-
ње аутор ског де ла. 

На сро дан на чин се уре ђу ју и од но си ве за ни за дру ге об ли ке 
ин те лек ту ал ног вла сни штва. По се бан слу чај нпр. пред ста вља про-
бле ма ти ка при ме не жи га као срод ног об ли ка пра ва-оба ве за.

Жиг је пра во ко јим се шти ти знак ко ји у про ме ту слу жи за 
раз ли ко ва ње ро бе, од но сно услу га јед ног фи зич ког или прав ног 
ли ца од исте или слич не ро бе, од но сно услу га дру гог фи зич ког или 
прав ног ли ца. Све ро бе од но сно услу ге су свр ста не у 45 кла са. Ово 
раз вр ста ва ње у кла се је из вр се но Ни чан ским аран жма ном чи ји је 
пот пи сник и Ср би ја (и Цр на Го ра). Не по сто ји огра ни че ње у по-
гле ду бро ја кла са за ко је се жиг при ја вљу је или ре ги стру је, све док 
су ро бе од но сно услу ге за ко је се жиг при ја вљу је или ре ги стру је 
пра вил но раз вр ста не (на осно ви 45 кла са Ни цан ског аран жма на).

Жиг за шти ћен у Ср би ји не ма деј ство ван те ри то ри је Ср би је, 
од но сно да би ва жио у још не кој зе мљи мо ра се у тој зе мљи и за-
шти ти под но ше њем на ци о нал не при ја ве. Ме ђу тим, уко ли ко је ли-
це за ин те ре со ва но за за шти ту у ви ше зе ма ља, то се мо же из вр ши ти 
на је дан од сле де ћа три на чи на:

- под но ше њем на ци о нал них при ја ва жи га у зе мља ма од 
ин те ре са;
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- под но ше њем ме ђу на род не при ја ве жи га у ко јој ће би-
ти на зна че не зе мље од ин те ре са. У слу ча ју под но ше ња 
ме ђу на род не при ја ве, мо ра по сто ја ти прет ход но и на ци-
о нал на при ја ва ко ја ће би ти основ за ме ђу на род ну ре-
ги стра ци ју. Ме ђу на род но ре ги стро ва ње жи га се вр ши 
у скла ду са Ма дрид ским аран жма ном о ме ђу на род ном 
ре ги стро ва њу жи го ва и Про то ко лом уз Ма дрид ски аран-
жман о ме ђу на род ном ре ги стро ва њу жи го ва.12) И на-
ци о нал на и ме ђу на род на при ја ва се под но се За во ду за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну Ср би је, ко ји по при је му ме ђу на-
род не при ја ве исту про сле ђу је Свет ској ор га ни за ци ји за 
за шти ту ин ду стриј ске сво ји не (WИПО), а WI PO по том 
та кву при ја ву про сле ђу је на ис пи ти ва ње на ци о нал ним 
за во ди ма на зна че них зе ма ља;

- под но ше њем при ја ве ко му ни тар ног жи га (CTM) пред 
Уре дом за хар мо ни за ци ју уну тра шњег тр жи шта (OXIM), 
чи ме се за шти та мо же оства ри ти у свим зе мља ма чла ни-
ца ма Европ ске Уни је. 

Но си лац пра ва на жиг има ис кљу чи во пра во да опи са ну 
озна ку за шти ће ну (прав но) уста но вом жи га ко ри сти за обе ле жа-
ва ње ро бе, од но сно услу га на ко је се тај знак од но си и да дру гим 
ли ци ма за бра ни да исти или сли чан знак нео вла шће но ко ри сте за 
обе ле жа ва ње исте или слич не ро бе од но сно услу га ако је слич ност 
та ква да мо же да иза зо ве за бу ну у про ме ту. 

Вла сник ре ги стро ва ног жи га је оба ве зан да та кав жиг ко ри-
сти за ро бу од но сно услу ге за ко је је жиг ре ги стро ван. У на шем 
за ко но дав ству ва жи да уко ли ко се жиг не ко ри сти у пе ри о ду ду жем 
од пет го ди на од да на ре ги стра ци је или у пе ри о ду ду жем од пет го-
ди на од да на по след њег ко ри шће ња, на зах тев за ин те ре со ва ног ли-
ца, та кав жиг мо же би ти по ни штен услед не у по тре бе. На и ме, иако 
жиг по су шти ни је сте мо но по ли стич ко пра во, мо гућ ност да жиг 
ко ји се не ко ри сти бу де по ни штен је ин сти тут по знат свим са вре-
ме ним за ко но дав стви ма а уве ден је са ци љем да се фак тич ко ста ње 
(ста вља ње ро бе од но сно услу га под од ре ђе ним жи гом у про мет) 
до ве де у склад са прав ним ста њем (ре ги стра ци ја жи га).

Пра во на жиг је мо но по ли стич ко пра во, те сто га но си о цу 
пра ва на жиг да је пра во да спре чи сва ку нео вла шће ну упо тре бу 
жи га од стра не тре ћих ли ца. Та ко ђе, пра во на жиг да је но си о цу 
пра ва га ран ци ју да ће ста вља ње у про мет ро бе и услу га под за шти-
ће ним жи гом би ти нео ме та но од стра не тре ћих ли ца. 

12) Ma drid Agre e ment Con cer ning the In ter na ti o nal Re gi stra tion of Marks
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На да ље, у окви ру срод них пра ва, слич но је и са пра вом на 
ди зајн. Ово пра во је ко ре ли ра но или иден тич но пра ву ин ду стриј-
ске сво ји не од но сно пред ста вља њен део.

Ли це ко је на ме ра ва да под не се при ја ву ди зај на, ка ко би би ло 
си гур но да иден ти чан ди зајн ни је већ за шти ћен, мо же За во ду за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну под не ти зах тев да се из вр си пре тра га кроз 
На ци о нал ну и Ме ђу на род ну ба зу за тај ди зајн (зах тев за ре шерш). 
Но си лац пра ва на ди зајн има, по пра ви лу, ис кљу чи во пра во на еко-
ном ско ис ко ри шћа ва ње за шти ће ног ди зај на и пра во да та кво ко ри-
шће ње ди зај на ус кра ти сва ком тре ћем ли цу. 

Пра во на ди зајн се мо же пре не ти уго во ром о пре но су. Та кав 
пре нос се на зах тев сти ца о ца пра ва упи су је у Ре ги стар ди зај на ко ји 
се во ди у За во ду за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не Ср би је. Пра во 
на ди зајн мо же би ти и пред мет уго во ра о ли цен ци ко ји се та ко ђе на 
зах тев но си о ца пра ва на ди зајн мо же упи са ти у Ре ги стар ди зај на.13)

Пра во на ди зајн је, на и ме, мо но по ли стич ко пра во, те сто га 
но си о цу пра ва на ди зајн да је пра во да спре чи сва ку нео вла шће ну 
упо тре бу ди зај на од стра не би ло ко јих тре ћих ли ца. Та ко ђе, пра во 
на ди зајн да је но си о цу пра ва га ран ци ју да ће ста вља ње у про мет 
ди зај на за шти ће них пра вом на ди зајн би ти нео ме та но од стра не 
тре ћих ли ца.

ЗАКЉУЧАК

Са гле да ва ју ћи на ве де не аспек те ових пра ва и оба ве за, мо же-
мо ов де при хва ти ти од ре ђе ње да је интелектуалнасвојина про из-
вод људ ског ин те лек та са тр жи шном вред но шћу у не ком вре ме ну, 
ко ји је вла сни штво по је дин ца или ор га ни за ци је (од но сно ли ца), и 
ко ји пре ма то ме мо же да вр ши из бор у по гле ду сло бод ног  ко ри-
шће ња, рас по ла га ња или усту па ња дру гом ли цу и ли ци ма, с тим 
да, у гра ни ца ма пред ви ђе ним за ко ном и дру гим прав ним из во ри-
ма, кон тро ли ше ње го ву да љу упо тре бу, рас пол га ње и ко ри шче ње. 
Про из вод ин те лек та је ро ба, а и сам про цесс кре а ци је овог ду хов-
но-кул тур ног ње ног уста но вља ва ња. Овај про цесс ис ка зив кроз 
тр жи шне вред но сти, та ко ђе, пред ста вља про из вод ин те лек та ко ји 
тре ба да бу де од ре ђен као ин те лек ту ал на сво ји на. Ин те лек ту ал но 
вла сни штво је не до дир љи ва сво ји на апро стор ног об ли ка ко ја има 
сво ју нео п ход ну дру штве ну за шти ту у ци љу фор му ла ци је огра ни-
че ња упо тре бе про из во да-ро бе, кроз прав ни од нос.

13)  Ви ди Ha gue Agre e ment Con cer ning the In ter na ti o nal De po sit of In du strial De signs
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Пра во на интелектуалнусвојину је дис по зи тив но, гра ђан ско 
пра во над вла сни штвом го ре опи са ног ви да где се шти ти при пад-
ност и рас по ла га ње истом (сво ји ном над ин те лек ту ал ним про из-
во дом), кроз кре а ци ју оба ве за дру гих ли ца у од но су на кре а то ра 
вла сни штва. Пра во је ту га ран то ва но др жа вом. Вла сник ове, услов-
но,  ин те кек ту ал не ства ри  и про це са је овла шћен да ту ствар (или 
про цес): ко ри сти, др жи, и њо ме рас по ла же у гра ни ца ма од ре ђе ним 
за ко ном (и евен ту ал но утвр ђе ним уго во ром). Овла шће ње др жа ња 
омо гу ћа ва вла сни ку да има фак тич ку и прав ну власт на ин те лек ту-
ал не ства ри-про це се.
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РЕЗИМЕ

Ово ис тра жи ва ње раз ма тра ме ђу на род ну за шти ту ин те лек-
ту ал не сво ји не. Ана ли за ука зу је на раз ви је ност про пи са на ме ђу-
на род ном пла ну и да је пре сек ва жни јих уго во ра у овој сфе ри. Пре-
зен то ва ни су ин стру мен ти од Па ри ске кон вен ци је до Спо ра зу ма о 
тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ТРИПС. До-
шло се до за кљу чи ва ња да тре ба бли же де фи ни са ти основ не пој-
мо ве ин те лек ту ал не сво ји не и пра ва над њом.
Клуч не ре чи: сво ји на, ин те лек ту ал на сво ји на, пра во, по ли ти ка, ин фор-

ма ци ја

IgorJanev
BASESOFINTELLECTUALPROPERTYAND

THEPROBLEMOFITSDEFINITION

SUMMARY

The pa per analyses the in ter na ti o nal pro tec tion of in tel lec tual 
pro perty rights. Analyses po ints out the di ver sity in re gu la ti ons at the 
in ter na ti o nal le vel and in form us of the most im por tant con ven ti ons in 
the fi eld of in tel lec tual pro perty rights. It pre sents the chro no logy, from 
Pa ris Con ven tion for the Pro tec tion of In du strial Pro perty to Agre e ment 
on Tra de-Re la ted Aspects of In tel lec tual Pro perty Rights and ne ces sity 
to de fi ne in tel lec tual pro perty and in tel lec tual pro perty rights.
Keywords: pro perty, in tel lec tual pro perty, law, po li tics, in for ma tion
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ВЈAЧЕСЛАВ КУ ЗЊЕ ЦОВ  
– ТВО РАЦ ГЕ О КУЛ ТУР НЕ ПА РА ДИГ МЕ  

И УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ СО ЦИОЛОГИЈЕ 
КУЛ ТУ РЕ МИ РА1)

I 
СТА ЊЕ И ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ  

У СА ВРЕ МЕ НОЈ РУ СКОЈ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ

Са вре ме на ру ска со ци о ло ги ја на ла зи се у по ле ту и успо ну. 
Осло бо ђе на ства ра лач ка енер ги ја но ве ге не ра ци је со ци о ло га, из ра-
слих у по след њих два де сет го ди на, већ да је зна чај не ре зул та те, о 
че му го во ре број ни ин ди ка то ри (из ме ђу оста лог број фор ми ра них 
фа кул те та и ка те дри за со ци о ло шке сту ди је, ди пло ми ра них со ци-
о ло га, ма ги ста ра, док то ра; раз вој при ме ње них по себ них со ци о ло-
ги ја; број но вих ча со пи са и ре ви ја из обла сти со ци о ло ги је; но ва 
ис тра жи вач ка по ља ем пи риј ских ис тра жи ва ња, број пре ве де них  
пу бли ка ци ја из со ци о ло ги је на ру ски, и обр ну то са ру ског на дру ге 
је зи ке...).

Ру си ја има со ци о ло шку тра ди ци ју. На и ме, кра јем 19. и по-
чет ком 20. ве ка на ста је пр ва фа за у раз во ју со ци о ло ги је у Ру си ји, 
ко ја је пред ста вље на кроз ства ра ла штво: М. М. Ко ва лев ског, Н. И. 
Ка ре ва, Н. К. Ми хај лов ског, и П. А. Со ро ки на.2) 

1) Овај рад је део ис тра жи вач ке ак тив но сти ауто ра на  про јек ту «Кул ту ра ми ра, иден ти те ти 
и ме ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци ја» 149014Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 

2) Оп шир ни је о раз во ју со ци о ло гие у Ру си ји ви де ти  ус ту ди ја ма:СоциологијауРусији, В. 
А. Ја дов, Мо сква, 1996; Историјасоциологије, А. Ј. Крав чен ко, Мо сква, 2006; Социоло
гијауРусији, А. Г. Здра во ми слов, Мо сква, 1994.; Историјасоциолошкемислиуземља
мацентралнеиисточнеЕвропе,  З. Т. Го лен ко ва и Н. П. Нар бут, Мо сква , 2003;  Развој
емпиријскихсоциолошкихистраживањауРусијииИсточнојЕвропи, Л. А. Бе ло ва.
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Пр ви уни вер зи тет на ко ме се из у ча ва ла со ци о ло ги ја био је 
Пе тер бур шки (1890), а он да у Мо скви и Хар ко ву. Пр ве кур се ве и 
мо но гра фи је из со ци о ло ги је по чет ком 20. ве ка на пи са ли су: Е. В. 
де Ро бер ти (Општикурсизсоциологије), Н. И. Ка рев (Социологија
уРусији) и М. М. Ко ва лев ски (ИсторијасоцијалнихкласауРусији 
и Социологија). Ра чу на се да је пр ва ка те дра за со ци о ло ги ју фор-
ми ра на 1908. го ди не, нај пре при Пси хо не у ро ло шком ин сти ту ту у 
Пе терс бур гу, а по том 1912. при Исто риј ском дру штву Пе терс бур-
шког уни вер зи те та отво ре на је сек ци ја за со ци о ло ги ју. 1916. го ди-
не фор ми ра но је Ру ско со ци о ло шко дру штво, чи ји је пред сед ник 
био М. М. Ко ва лев ски, „отац“ ру ске со ци о ло ги је, а се кре тар П. А. 
Со ро кин ко ји је био ње гов уче ник. 1919. го ди не фор ми ран је Со-
ци о ло шки ин сти тут, а 1920, на Пе тро град ском др жав ном уни вер-
зи те ту, отво рен је пр ви Ру ски фа кул тет дру штве них на у ка, са по-
себ ним оде ље њем за со ци о ло ги ју, и ка те дром за со ци о ло ги ју чи ји 
је шеф био П. А. Со ро кин. У пе ри о ду 1920-1922, ра ди и Кру жок 
за на уч на со ци о ло шка ис тра жи ва ња, чи ји је пред сед ник био ака-
де мик Па влов, а се кре тар Со ро кин. У ра спо ну од 1922-1924, као 
из раз по тре ба пар тиј ске ин док три на ци је уво ди се на уч ни ко му ни-
зам и фор ми ра Ко му ни стич ки уни вер зи тет и Со ци ја ли стич ка  ака-
де ми ја дру штве них на у ка, нај пре у Пе тро гра ду а по том у Мо скви, 
Хар ко ву, Ом ску, Ка за ну. У овом вре ме ну пу бли ку ју се ча со пи си: 
„Под зна ме њем марк си зма“, „Бољ ше вик“, „Ве сник со ци ја ли стич-
ке ака де ми је“. То је до ба ка да на ста је по ти ски ва ње со ци о ло ги је као 
ака дем ске ди сци пли не и ње на за ме на марк си стич ком док три ном и 
иде о ло ги јом. Као ре ак ци ја на цен зу ру и по вре ду ауто но ми је на уч-
ног ра да, Со ро кин као ис так ну ти со ци о лог и пи сац број них де ла 
(Општесоциологије 1920. и Социолошкисистеми 1921.) ми гри-
ра из зе мље 1922. Од ла зи, нај пре, у Праг а по том у САД, где на 
Хар вард ском уни вер зи те ту на ста вља успе шну про фе си о нал ну ка-
ри је ру. Осно вао је Со ци о ло шки фа кул тет и на пре до вао је до ме ста 
де ка на Фа кул те та а 1964. је по стао и пред сед ник Аме рич ке со ци о-
ло шке асо ци ја ци је. Ме ђу нај по зна ти јим ње го вим уче ни ци ма су: Р. 
Мер тон, У. Мур, Ч. Лу мис, Џ. Ха манс.

Са до ла ском Ста љи на на власт на ста је да ља пар ти за ци ја и 
дог ма ти за ци ја дру штве них на у ка. На де лу је про цес „функ ци о на-
ли за ци је марк си зма“ за по тре бе но ве по ли тич ке кла се – пар тиј ске 
по ли то кра ти је и би ро крат ске но мен кла ту ре. Као по сле ди це овог 
про це са дог ма ти за ци је на ста ла је осе ка ем пи риј ских со ци о ло шких 
ис тра жи ва ња и бло ка да на уч не и дру штве не кри ти ке у Со вјет ском 
са ве зу, што је има ло не га тив не со ци јал не им пли ка ци је. Од ра зи ло 
се, из ме ђу оста лог, на да љу би ро кра ти за ци ју со вјет ског си сте ма 
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и огра ни ча ва ње ауто но ми је ци вил ног дру штва, као и аку му ли ра-
ње уну тра шњих про тив реч но сти у раз во ју. У крај њој ин стан ци ове 
тен ден ци је оли че не у дог ма ти за ци ји дру штве них на у ка и би ро кра-
ти за ци ји дру штва, кул ми ни ра ле су у фе но ме ну кул та лич но сти и 
ста љи ни зма, ко ји су во ди ли дис кре ди та ци ји со ци ја ли зма као ху ма-
ни стич ко-еман ци па тор ског про јек та.

По сле Дру гог свет ског ра та, по себ но од 1950. го ди не, со ци-
о ло ги ја се нај пре раз ви ја у окви ру ра да Ин сти ту та за марк си зам 
и фи ло зо фи ју Ака де ми је на у ка, да би од 1960. го ди не, за слу гом 
Г. В. Оси по ва и под ње го вим вођ ством по чео да ра ди Ин сти тут 
за со ци о ло шко-по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња. Од 1968. го ди не при 
Ака де ми ји на у ка је фор ми ран Ин сти тут за со ци о ло ги ју, чи ји су ру-
ко во ди о ци би ли: М.Н. Рут ко вич, Г. В. Ра бу шкин, В. Н. Ива нов, В. 
А. Ја дов, Л. М. Дро би же ва.

По сле Гор ба чо вље ве пе ре строј ке, као сво је вр сног про јек та 
со ци јал них и по ли тич ких ре фор ми у Со вјет ском са ве зу, на ста је 
под сти цај за раз вој дру штве них на у ка, а по себ но за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња. У овом кон тек сту по кре ну тог про це са де мо кра ти за-
ци је дру штва 1989. го ди не отво ре ни су пр ви со ци о ло шки фа кул-
те ти у Мо скви и Санкт-пе тер бур гу. Да нас се со ци о ло ги ја пре да је 
у 105 уни вер зи тет ских цен та ра ши ром Ру си је, на 40 фа кул те та, и 
број ним дру гим оде ље њи ма и ка те дра ма раз ли чи тих фа кул те та, 
ко ле џа и уни вер зи те та. Со ци о ло ги ју сту ди ра пре ко 40 000 сту де-
на та, а на сту диј ским гру па ма пре да је ви ше од 4000 на став ни ка и 
са рад ни ка. На на уч ним кон фе рен ци ја ма ко је ор га ни зу ју со ци о ло зи 
и њи хо ве асо ци ја ци је, све је ма ње „се дих гла ва“ а све ви ше „мла-
дих ла во ва“, од но сно при пад ни ка но ве ге не ра ци је со ци о ло га ко ји 
су из ра сли у по след њих 20 го ди на.3)

У са вре ме ној Ру си ји је, та ко ђе, об но вљен рад Ру сиј ске асо-
ци ја ци је со ци о ло га, са пре ко 53 огра на ка и ре ги о нал них оде ље ња, 
као и са 34 ис тра жи вач ка ко ми те та – ко ји ко ор ди ни ра ју ак тив ност 
у обла сти ма по себ них, при ме ње них со ци о ло ги ја. Пред сед ник ове 
асо ци ја ци је со ци о ло га је В. И. До брењ ков, а по ча сни пред сед ник 
ака де мик Г. В. Оси пов. До брењ ков је, та ко ђе, ис так ну ти ор га ни за-
тор и де кан пр вог Со ци о ло шког фа кул те та на Ло мо но сов уни вер-
зи те ту у Мо скви. 

У Ру си ји да нас из ла зи ве ћи број со ци о ло шких жур на ла: 
Социологија, Социс, Социолошкижурнал, Питања социологије, 
Филозофскаисоциолошкамисао, Социологијаиполитикологија, 

3) Оп шир ни је о то ме ви де ти у мо но гра фи ји СоциолошкообразовањеуРусији, В. Ј. До-
брен ков, Г. Е. Збо ров ски и Б. Р. Не ча јев, Мо сква, 2003.
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Журналзасоциологијуиполитикологију, Социологија:4М, Социо
лошкообразовање...

Као ор га ни за ци о не фор ме оку пља ња и про фе си о нал ног де-
ло ва ња со ци о ло га у Ру си ји, та ко ђе, по сто је сле де ће фор ме на уч них 
кон фе рен ци ја: Све ру ски кон грес со ци о ло га, ко ји се одр жа ва сва ке 
дру ге го ди не; на уч не кон фе ре ци је со ци о ло га под на зи вом „Со ро-
кин ски чте ни ја“ (Со ро кин ске рас пра ве); Лет ња со ци о ло шка шко ла, 
Све ру ски кон курс Н. И. Ка ре ва (за на гра ђи ва ње ра до ва мла дих со-
ци о ло га), као и пре сти жне ин сти тут ци је на гра да за ства ра ла штво у 
обла сти со ци о ло ги је – „Пре ми ја им П. А. Со ро ки на“ и „Пре ми ја И. 
Г. Пе тров ско га“  за ства ра ла штво у со ци о ло шкој обла сти и пе да го-
шком ра ду на из ра ди уџ бе ни ка из обла сти со ци о ло ги је. 

Са вре ме на ру ска со ци о ло ги ја има ши рок ди ја па зон ин те-
ре со ва ња, о че му, из ме ђу оста лог, го во ре: број ис тра жи вач ких 
ко ми те та при Ру ској асо ци ја ци ји со ци о ло га (34), као и те мат ска 
ра зно вр сност би бли о гра фи ја, број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња и 
пу бли ко ва не мо но гра фи је. На по след њем Кон гре су ру ских со ци-
о ло га нај ви ше ра до ва би ло је из  исто ри је и те о ри је со ци о ло ги је, 
еко ном ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги је ра да, со ци о ло ги је обра зо ва-
ња, по ли тич ке со ци о ло ги је, со ци о ло ги је омла ди не, со ци о ло ги је 
ор га ни за ци је и упра вља ња, со ци о ло ги је гло бал ног и ре ги о нал ног 
раз во ја.

Осло бо ђе на мо но тип не па ра диг ме, док три нар но сти и дог ма-
ти зма, са вре ме на со ци о ло шка ми сао у Ру си ји жи ви у зна ку те о-
риј ског плу ра ли зма и ди сци пли нар не раз у ђе но сти у со ци о ло шком 
си сте му. Ре ха би ли то ва на је со ци о ло шка тра ди ци ја у Ру си ји. Све 
што је вред но из ње, као на уч но и кул ту ро ло шко на сле ђе, по но во 
се пу бли ку је (штам па ју се са бра на де ла кла си ка ру ске со ци о ло шке 
ми сли – Ко ва лев ског, Ка ре ва, Со ро ки на....). У исто вре ме мла ђи 
ру ски со ци о ло зи окре ну ти су са вре ме но сти и иза зо ви ма бу дућ но-
сти. Све је ви ше сту ди ја о на уч но-тех но ло шкој и ин фор ма тич кој 
ре во лу ци ји, тран зи ци ји, со ци јал ној стра ти фи ка ци ји, мо дер ни за ци-
ји и раз во ју, гло ба ли за ци ји, на ста ју ћој по стин ду стриј ској ци ви ли-
за ци ји, одр жи вом раз во ју, про бле ми ма еко ло ги је, кул ту ре ми ра и 
без бед но сти у све ту. 

Учи ни ли се кра так осврт на ис тра жи вач ка по ља ан га жо ва-
ња со ци о ло га у са вре ме ној ру ској со ци о ло ги ји, за па зи ће мо сле де-
ће:

У обла сти општетеоријскеисистематскесоциологијеиме
тодологије социолошких истраживања  у са вре ме ној ру ској со-
ци о ло ги ји, за па же но је ства ра ла штво, по ред до а је на но ви је ру ске 
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со ци о ло ги је – Г. В. Оси по ва, В. А. Ја до ва, Ж. Т. То шен ка, са да В. И. 
До брењ ко ва, А. И. Крав чен ка, Ј.Н. Да ви до ва С. А. Крав чен ка,  Д. 
В. Ива но ва и И.Ф. Де вјат ка. 

У обла сти ис тра жи ва ња Историјесоциологије (ру ске и свет-
ске) нај по зна ти ји су, сво јим ра до ви ма, сле де ћи со ци о ло зи: В. А. 
Ја дов, З. Т. Го лен ко ва, А. И. Бе ла је ва, Ж. Т. То шен ко, А. И. Го ло-
сен ко, Е. И. Ку ку шки на и Н.П. Нар бут.

Ис тра жи ва њем про ме на у социјалној стратификацији са-
вре ме не ог ру ског  дру штва ба ве се: Г. В. Оси пов, З. Т. Го лен ко ва, Т. 
И. За слав ска, М. Н. Рут ке вич и Н. Е. Ти хо но ва.

Ис тра жи ва њем про бле ма ко ји су ве за ни за пред мет економ
скесоциологијеисоциологијерада, из ме ђу оста лих, ба ве се сле-
де ћи ис так ну ти со ци о ло зи: А. И. Крав чен ко, Т. И. За слав ска, Г. 
Н. Со ко ло ва, Н. В. Ан дре ен ко ва, П. Р. Фи ли пов, В.В. Ра дев, А. Ц. 
Пан кра тов, В. В. Збор ја нов и И. П. Рзјан цев.

У обла сти социологијеобразовања,социологијеваспитања
исоциологијеомладине сво јим ис тра жи ва њи ма су по зна ти: Ж. Т. 
То шен ко, М. Н. Рут ке вич, А. В. Со ко ло ва, А. Г. Здра во ми слов, В. 
И. Жу ков, Д. Л. Кон стан ти нов ски и В. Ј. Не ча јев.

У обла сти социјалнедемографије нај и стак ну ти ји ис тра жи-
ва чи су:  Б. И. Ис ка ков, А. И. Ан то нов, Р. Ри ба ков ски, М. Б. Де ви-
сен ко и Р. Г. Ја нов ски.

У обла сти социологије сукоба,тј. конфликтологије сво јим 
ис тра жи ва њи ма нај и стак ну ти ји су: Е. И. Сте па нов, А. В. Ди ми три-
ев, А. Н. Са ма рин, А. Г. Здра во ми слов и В. Н. Рјаб цев.

У обла сти етносоциологије  нај и стак ну ти ји су: Л. М. Дро би-
же ва, Н. Г. Сквор цов, З. В. Си ке вич и С. А. Ту тунц.

У обла сти родниходносаисоциологијепородице за па же на 
су ис тра жи ва ња: А. Г. Здра во ми сло ва, Т. А. Гур коа и Г. Г. Си ла сте. 

У обла сти социологијекултуреисоциологијерелигије по себ-
но су се сво јим ра до ви ма ис та кли: Л. Г. Ионин, Л. З. Не ми ров ско ја, 
Г. А. Ава не со ва, В. И. Га рад жа, Л. И. Ми тро хин, А. Б. Гоф ман, Н. 
И. Ла пин и О. Н. Ко зло ва.

У Обла сти социологијерегионалногразвитка де лу ју: И. П. 
Рја зан цев, А. Е. Чи ри ко ва и С. М. Де мен ти јев.

У обла сти Социологијемасовнихкомуникација за па же но је 
ства ра ла штво: Б. А. Гру ши на, М. К. Гор шко ва, Г. А. Ле ва да, С. С. 
Ба ла ба но ва и В. В. Ко злов ског.

У обла сти историјскесоциологије за па жен је рад: Н. В. Ро-
ма нов ског, А. И. Чер ни ха. Л. М. Дро би же ве.
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У обла сти социологије политике и геополитике де лу ју: В. 
Ви но гра дов, Г. П. Ар те мов, В. Н. Ива нов, А. Ду гин, М. К. Гор шков 
и В. С. Ру кав ни шни ков.

У обла сти социјалнеекологије тј. еко со ци о ло ги је нај за па же-
ни ја је ак тив ност: О. Н. Ја ниц ког и С. А. Сте па но ва.

У обла сти геокултуре развоја, социологије безбедности и
културемиранај зна чај ни ји су ауто ри: В. Н. Ку зње цов, Р. Г. Ја нов-
ски, А. С. Кап то и Н. Н. Ефи мов.

У обла сти социологије међународних односа нај по зна ти ји 
ауто ри су: А. С. Па на рин, П.А. Ци ган ков, В. О. Ру кав ни шни ков и 
В. В. Го чет ков.

У обла сти социологијеглобализацијеиглобалистике сво јим 
сту ди ја ма нај за па же ни ји су сле де ћи ауто ри: А. С. Па на рин, Е. Г. 
Ко че тов, А. М. Ут кин, И. Т. Фро лов, А. Ф. Зо тов, Н. Е. По кров ски, 
Д. В. Ива нов, М. М. Ле бе де ва, А. Н. Чу ма ков и И. Ф. Ке фе ли. 

Овај кра так осврт на глав на ис тра жи вач ка по ља и нај и стак-
ну ти је ауто ре у са вре ме ној ру ској со ци о ло ги ји по ка зу је нам да су 
по кри ве на, ка ко тра ди ци о нал на ис тра жи вач ка по ља, та ко и да су 
от кри ве на но ва (пре ко про мо ци ја но вих ди сци пли на у со ци о ло-
шком си сте му). Та ко ђе, у са вре ме не ој ру ској со ци о ло ги ји оства ру-
је се успе шна по ве за ност те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, 
као и по ве за ност со ци о ло га са на ци о нал ном тра ди ци јом у со ци о-
ло ги ји и са то ко ви ма са вре ме не европ ске и свет ске со ци о ло ги је. 
По но во је от кри ве но де ло П. Со ро ки на и дру гих пи о ни ра ру ске 
со ци о ло ги је, али се и упо ре до па жљи во из у ча ва ју  нај зна чај ни ја 
де ла стра них со ци о ло га – П. Бур ди јеа, И. Во лер сти на, А. Ту ре на, 
Е. Ги ден са, Ж. Ри це ра, У. Бе ка, П. Штомп ке. Из тог ства сра лач ког 
ди ја ло га са на ци о нал ном тра ди ци јом и уни вер зал ним вред но сти ма 
свет ске со ци о ло ги је, ја вља ју се ино ва ци је и но ви об ли ци си нер ги је 
у са вре ме не ој ру ској со ци о ло ги ји.

На пи са не су пр ве мо но гра фи је о исто ри ји раз во ја ру ске со-
ци о ло ги је и раз во ју со ци о ло ги је у Евро пи и све ту. Под се ти мо на 
не ке од њих: З. Го лен ко ва: РазвојсоциолошкемислиуСредњоји
ИсточнојЕвропи; А. Бе ло хо ва:Емпиријскасоциолошкаистражи
вањауРусијииИсточнојЕвропи.

У Ру си ји је ста са ла но ва ге не ра ци ја со ци о ло га и ис тра жи ва-
ча дру гих про фи ла ко ја сво јим де лом по ме ра гра ни це са зна ња. На 
том та ла су оче ки ва ти је по ја ву но вих син те за у на у ци и фи ло зо фи-
ји, до при нос ру ској и свет ској на уч ној ри зни ци.

Све је ви ше ин тер диц си пли нар них, мул ти ди сци пли нар них и 
тран сди ци пли нар них ис тра жи вач ких по ду хва та. Све је ви ше тек-
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сто ва, ра до ва, на уч них ску по ва по све ће них из гра ђи ва њу но вих 
син те за, оства ри ва њу си нер ги је при род них, дру штве них и ху ма-
ни стич ких на у ка, на у ке и фи ло зо фи је. До са да је об ја вље но на хи-
ља де ра до ва о гло ба ли за ци ји и гло бо ло ги ји. По ја ви ле су се пр ве 
лек си ко граф ске пу бли ка ци је: Речник глобологије, Енциклопедија
глобалистике (на ру ском и ен гле ском је зи ку, 2003.), а 2008. го ди-
не по ја вио се и пр ви жур нал за тран сди сци пли нар на ис тра жи ва ња 
фе но ме на гло ба ли за ци је Векглобализације.

II  
ОСВРТ НА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ КА РИ ЈЕ РУ  

И БИ БЛИ О ГРАФ СКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ  
ВЈЕ ЧЕ СЛА ВА КУ ЗЊЕ ЦО ВА –  

ИЗ У ЗЕТ НОГ СТВА РА О ЦА У САВРЕМЕНОЈ 
РУ СКОЈ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ 

КузњецовВјечеславНиколајевич (1954) ру ски со ци о лог, за-
вр шио је нај пре (1976) Мо сков ски ин же њер ско-еко ном ски ин-
сти тут (спе ци јал ност ин же њер-еко но мист), а он да Ака де ми ју 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла СССР (по спе ци јал но сти прав-
ник-ор га ни за тор упра вља ња у сфе ри прав но-по ли тич ког по рет ка), 
да би (2002) од бра нио док тор ску ди сер та ци ју из со ци о ло ги је, а већ 
(2003) иза бран је за до пи сног чла на Ру ске ака де ми је на у ка у обла-
сти со ци о ло ги је.

В. Ку зње цов је от по чео про фе си о нал ну ка ри је ру (1976) на 
ка те дри за Ор га ни за ци ју упра вља ња при Ми ни стар ству уну тра-
шњих де ла, да би ка сни је по стао пред сед ник Ко ле ги ју ма са вет-
ни ка Мо сков ског об ла сног са ве та на род них де пу та та (1992-1994), 
за тим на чел ник Де парт ма на за стра те шку ана ли зу „Га спро ма“ 
(1995-2000). По том је (2002)  иза бран за ше фа ре дак то ра жур на ла 
„БезбедностЕвроазије“ и ше фа ка те дре на пред ме ту со ци о ло ги-
ја без бед но сти на Со ци о ло шком фа кул те ту Мо сков ског др жав ног 
уни вер зи те та М. В. Ло мо но сов. За ме ник је ди рек то ра Ин сти ту та 
за со ци јал но-по ли тич ка ис тра жи ва ња РАН; члан је ре дак ци је жур-
на ла „Со ци о ло шка ис тра жи ва ња“ РАН; пот пред сед ник је Ру ског 
дру штва со ци о ло га и за ме ник се кре та ра Оде ле ња дру штве них на-
у ка РАН (2003-2006).4)

Ку зње цо вљев ства ра лач ки опус је ве о ма бо гат и мо за и чан,, 
тј. ра зно вр стан. Ње го ва би бли о гра фи ја је обим на и ква ли тет на. 
Она се кре ће у ра спо ну из ме ђу со ци о ло ги је, ге о кул ту ре и ге о по ли-

4) Би бли о граф ски по да ци из бе ле шке о ауто ру из: В. Ку зње цов, НА ВИ ГУТ, Бр. 2 – 2008. 
при лог жур на лу БезбедностЕвроазије,стр. 125-131.
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ти ке. У цен тру ње го ве на уч не ана ли зе на ла зе се: ге о кул тур на па ра-
диг ма и пи та ња со ци о ло ги је без бед но сти и кул ту ре ми ра.

Од нај ва жни јих сту ди ја В. Ку зње цо ва ис ти че мо сле де ће: 
Безбедносткрозразвој(2000),Културабезбедности:социолошко
истраживање(2000),Геокултура(2003),Русијскаидеологија21.
века(2004),Хуманитарнистратегијскиманевар(2004),Социоло
гијаидржавност(саГ.В.Осиповим,2005),Основигеокултуре:
социологија геокултурне динамике безбедности у свету (2006),
Социологијаизградњемирау21. веку (2007),Московскошангај
скимоделсветскогпоретка21.века(саколекивомаутора,2006),
Социологијабезбедности(2007),Социологијакомпромиса(2007),
Социологијаидеологије(2008),Хуманитарнеинтеракције:социо
лошкоистраживањестановиштагеокултурнетеоријебезбедно
сти(2008).

В. Ку зње цов је у пе ри о ду 2000-2008, сво јим ства ра ла штвом 
(ис тра жи вач ким про јек ти ма и мо но гра фи ја ма) уте ме љио ру ску и 
ме ђу на род ну на уч ну шко лу у обла сти ис тра жи ва ња кул ту ре без-
бед но сти, со ци о ло ги је кул ту ре ми ра, со ци о ло ги је ком про ми са и 
ге о кул тур не па ра диг ме 21. ве ка. На осно ву ње го вих ис тра жи ва ња 
де фи ни сан је но ви Московскошангајскимоделизградњемултипо
ларногсветскогпоретка21.века, као не за пад ни мо дел из град ње 
ми ра у све ту у 21. ве ку. Та плат фор ма те о риј ски је об ли ко ва на, тј 
фор му ли са на у ње го вом фун да мен тал ном де лу „Осно ви ге о кул-
ту ре“ (2003, 2006), у  „Со ци о ло ги ја ком про ми са“ (2007), али и у 
пр вом то му ње го ве тро том не сту ди је „Хуманитарнеинтеракције
–РусијаиЕвроазија:социологијагеокултурнединамикеевроазиј
скебезбедности21.века“ (2008), у чи јем сре ди шту се на ла зи ста-
но ви ште о рав но прав но сти свих на ро да, ди ја ло гу ме ђу раз ли чи тим 
кул ту ра ма и парт нер ство ме ђу раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма.

Ра до ви ака де ми ка Ку зње цо ва штам па ни су у зе мљи и ино-
стран ству  и ре цен зи ра ни у број ним ча со пи си ма. Они пре ста вља ју 
те о риј ску, кон цеп ту ал ну и ме то до ло шку осно ву за де фи ни са ње но-
ве без бед но сти у 21. ве ку и ви со ко су по зи тив но оце ње ни од стра не 
Ру ске ака де ми је на у ка и Са ве та без бед но сти Ру си је. Они су омо гу-
ћи ли на уч ну афир ма ци ју и про мо ци ју ства ра ла штва В. Ку зње це ва:  
за сни ва ње ме ђу на род не на уч не шко ле В. Ку зње це ва. Аутор је за 
сво је ства ра ла штво по стао ла у ре ат нај ве ће на гра де Ру ске со ци о-
ло шке асо ци ја ци је „Пи ти рим Со ро кин“. По ред то га, Ку зње цов је 
члан Ру ске ака де ми је на у ка и члан је Глав ног на уч ног са ве та Мо-
сков ског др жав ног уни вер зи те та М. В. Ло мо но сов.
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III 
ДО ПРИ НОС В. КУ ЗЊЕ ЦО ВА ГЕ О КУЛ ТУР НОЈ  

ПА РА ДИГ МИ И СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ КУЛ ТУ РЕ МИ РА

Уви дом у исто ри ју со ци јал них те о ри ја, осно ву за те о риј ску 
ела бо ра ци ју ге о кул ту ре на ла зи мо у исто ри ји на у ке још кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка у де ли ма Н. Ј. Да ни лев ског у Ру си ји и Цви ји ћа у 
Ср би ји, а за тим код П. А. Со ро ки на и П. Н. Са виц ког. Да нас је она 
са др жа на у ра до ви ма еми нент ног аме рич ког со ци о ло га кри тич ке 
ори јен та ци је Има ну е ла Во лер сти на, ко ји је у со ци о ло ги ји по знат 
као уте ме љи вач Шко ле свет ско-си стем ске ана ли зе. Та ко ђе, и у сту-
ди ја ма Алек сан дра Ду ги на МистеријаЕвроазије(1996.) и Основи
геополитике (1997.).  У на шим ис тра жи ва њи ма (од 1996. го ди не 
до да нас у окви ру ан га жо ва ња на ма кро про јек ту: уло га кул ту ре у 
про це си ма тран зи ци је бал кан ских пост со ци ја ли стич ких дру шта-
ва) на ла зе се им пли цит ни еле мен ти те о ри је балканскегеокултуре
развоја.5) Ва ља, ме ђу тим, ис та ћи да се уделуВ.Кузњецеванала
зинајцеловитијеформулисанапарадигмагеокултуреусавременој
науци, као те о риј ско-ме то до ло шка осно ва за ис тра жи ва ње раз во ја, 
про бле ма без бед но сти и кул ту ре ми ра у све ту. Ов де чи ни мо на пор 
на пре ста вља њу до при но са В. Ку зње це ва уте ме ље њу ге о кул тур не 
па ра диг ме.

Парадигма геокултуре В. Кузњецова, кроз тран сди ци пли-
нар ни те о риј ско-ме то до ло шки при ступ, ства ра лач ки ин те гри ше у 
се би нај но ви ја са зна ња из са вре ме не на у ке и фи ло зо фи је, о но вим 
тех но ло ги ја ма, ге о по ли ти ци, ге о е ко но ми ји и ге о кул ту ри, о уло зи 
људ ског, со ци јал ног и кул тур ног ка пи та ла и ин те грал ном кон цеп-
ту одр жи вог раз во ја, кул ту ри без бед но сти и кул ту ри ми ра у све ту, 
афир ми шу ћи ху ма ни стич ко ста но ви ште о мо гућ но сти ма еман ци-
па ци је чо ве ка и пер спек ти ву ми ро љу би ве из град ње чо ве чан ства, 
као  де мо крат ског мул ти по лар ног по рет ка, и за јед ни це рав но прав-
них гра ђа на и на ро да, ко ја се оства ру је кроз про жи ма ње ства ра ла-
штва раз ли чи тих на ро да,  ди ја лог раз ли чи тих кул ту ра и парт нер-
ство раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. 

В. Ку зње цов у уво ду сво је сту ди је  Геокултура:основигео
културнединамикебезбедностиусветуу21.веку (2003.) ука зу је 
на пи о ни ре у из у ча ва њу фе но ме на ге о кул ту ре и за сни ва њу ге о кул-
ту ре као ху ма ни стич ке па ра диг ме. У ве зи стим он пи ше о ета па ма 
и ли ни ја ма у свом ин те лек ту ал ном фор ми ра њу и раз во ју кон цеп та 
ге о кул ту ре под ути ца јем раз ли чи тих ауто ра и шко ла у са вре ме ној 
5) Ви де ти оп шир ни је о то ме ауто ро ве сту ди је: Балкан–границаимостмеђукултурама

инародима(2000), СавремениБалканукључусоциологиједруштвенихпромена(2003), 
Балканувртлогутранзиције(2007) и ГеокултураразвојаБалкана,идентитетиикул
турамира (2008).



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.271286.

280

на у ци. У пр вој ета пи ис ти че зна чај и уло гу ства ра ла штва аме рич-
ког со ци о ло га Има ну е ла Во лер сти на а по себ но ње го ву сту ди ју Ге
ополитикаигеокултура:истраживањапроменасветскогсисте
ма (1991).6)  Ме то до ло шки по сма тра но, дру га ета па за сно ва на је 
на фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма ру ских на уч ни ка и ака де ми-
ка ко ји су би ли ори јен ти са ни на фи ло зоф ска, со ци о ло шка и еко-
ном ска ис тра жи ва ња раз во ја и про бле ма чо ве ка и кул ту ре у са вре-
ме но сти, и на фор му ли са ње но ве ху ма ни стич ке син те зе за 21. век 
(В.Л. Ма ка ро ва, В. С. Сте пи на, Д. С. Љво ва, Г. В. Оси по ва,  В.А. 
Са дов ни че ва).7)  Тре ћа ета па ве за на је за ис тра жи ва ње и ра до ве Ер-
не ста Ко че то ва из обла сти ге о е ко но ми је и гло ба ли сти ке; за ње го ве 
на уч не мо но гра фи је и сту ди је „Ге о е ко но ми ка“ (1999) и „Гло ба ли-
сти ка“ (2001). Као и за ње го ве ра до ве ко ји су пу бли ко ва ни у жур-
на лу „Без бед ност Евро а зи је“. Че твр та ета па се огле да у ис тра жи-
ва њи ма и пу бли ка ци ја ма Д. Н. За мја ти на „Ге о граф ски обра сци у 
ху ма ни стич ким на у ка ма“ (2001). Пе та ета па са др жа на је у ра до-
ви ма А. С. Кап тоа о кул ту ри ми ра и кул ту ри без бед но сти (мо но-
гра фи је: „Од кул ту ре ра та ка кул ту ри ми ра, 2002 и Ен ци кло пе ди ја 
ми ра 2002.). Ше ста ета па ве за на је за ин тер на ци о нал не про јек те 
и пу бли ка ци је ко је су слу жи ле као осно ва за де лат ност од ре ђе них 
ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ОУН (Годинадијалогамеђуцивилиза
цијама, 2001-2002.). Сед ма ета па ве за на је за ис тра жи ва ња ге о по-
ли ти ке и ге о е ко но ми је на кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка, за про ме-
ну ге о по ли ти ке у ге о е ко но ми ју, за те о ри ју о су ко бу ци ви ли за ци ја 
и кон цеп ту а ли за ци ји но ве стра те ги је САД у обла сти на ци о нал не 
без бед но сти (2002). Осма ета па на ста је са но вом ин сти ту ци о на-
ли за ци јом у обла сти кул ту ре ми ра и без бед но сти ко ја про из и ла зи 
из фе но ме на ге о кул ту ре као но ве на у ке и но ве ми ро тво рач ке па-
ра диг ме. Као из раз ове тен ден ци је има мо пр во за се да ње Европ-
ског са ве та ре ли ги о зних ли де ра у Ослу 2002. и при зна ва ње рав-
но прав но сти раз ли чи тих кул тур них свет ско-вред но сних мо де ла; 
Азиј ско-Европ ски са мит 2002; Ру ско-фран цу ски са мит у обла сти 
без бед но сти; са ста нак ли де ра Ор га ни за ци је африч ког је дин ства и 
Ко а ли ци ја за мир и бор бу про тив те ро ри зма (2002). Сви ови те о-
риј ски и ин сти ту ци о нал ни ути ца ји сво јим си нер гич ним ефек том 
пред ста вља ли су под сти цај за об ли ко ва ње ори ги нал не и ауто ном не 
па ра диг ме ге о кул ту ре у ства ра лач ком де лу В. Ку зње цо ва, ко је је не 
6)  I. Wal ler ste in, Geopoliticsandgeoculture:Essaysinachangingworldsystem, Cam brid ge: 

Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991.

7) Оп шир ни је о то ме ви де ти у ра до ви ма: В.Л. Ма ка ро ва Еволуционаекономика, Мо сква 
1995;  В. С. Сте пи на Наука и образовање у контексту савремеених цивилизацијских
измена, Минск, 2001; Д.С. Ље во ва УправљањесоциалноекономскимразвиткомРусије:
концепције,циљевиимеханизми, Мо сква , 2002; Г.В. Оси по ва Социјалнамитологијаи
социјалнапракса, Мо сква, 2000; В. А.  Са дов ни чиа, Глобалнаинформатизацијаибез
бедностРусије, Мо сква, 2001.
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са мо обим но већ и иза зов но: те о риј ско и ем пи риј ско, со ци о ло шко 
и тран сди ци пли нар но у ра спо ну од со ци о ло ги је без бед но сти, кул-
ту ре ми ра до со ци о ло ги је ме ђу на род них од но са.

Нај ре пре зен та тив ни ји ра до ви В. Ку зње цо ва, у ко ји ма је екс-
пли ци ра на ге о кул ту ра као но ва  па ра диг ма су: Гекултура, осно
ви геокултурнединамикебезбедностиусветуу21.веку(2003),  
Основнифундаментигеокултуре:социологијагеокултурнедина
микеусветуу21.веку(2006), Московскошангајскимоделсвет
скогпоретка21.века(2006),Светскоустројство21.века(2007.), 
Социологијабезбедности(2007), Социологијакомпромиса(2007), 
Социологијаизградњесвета21.века(рускипројекат:традицијаи
иновација)(2007), Хуманитарнеинтеракције:социолошкаистра
живањастановиштагеокултурнетеоријебезбедностиза21.век
(2008).

У свом фун да мен тал ном де лу Геокултура: основи геокул
турнединамикебезбедностиусветуу21.веку (2003), Ку зње цов 
раз ма тра ге о кул ту ру као це ло вит – ин те гри шу ћи фе но мен и но ву 
фи ло зоф ску и  на уч ну ка те го ри ју, од но сно као но ву ху ма ни стич ку 
па ра диг му.  Струк тур но по сма тра но у овој сту ди ји аутор раз ма тра: 
ста но ви ште ге о кул ту ре, ре ал ност ге о кул ту ре, ди на ми ку ге о кул ту-
ре, пер спек ти ве ге о кул ту ре и мо гућ ност но ве ху ма ни стич ке син-
те зе. Аутор пој мов но дефинишегеокултуру као „смисао,облики
сферуделовањачовека,народасветаидржаваукултурнимди
мензијамакојесуоснованенадијалогупуномпоштовањапринци
па културемираибезбедности, стратешког компромиса у вези
саформулисањем,прецизирањемиостваривањемличних,нацио
налнихицивилизацијскихциљева,идеала,вредностииинтереса;
чувања,развијањаизаштитенормиитрадицијаљуди,породица,
нацијаидруштава,њихобихсоцијалнихинституцијаимрежабез
бедностиодизазова,ризика, опасностиипретњикојиугрожавају
живот.“8) Ку зње цов ге о кул ту ру од ре ђу је као но ву раз вој ну и ци-
ви ли за циј ску па ра диг му, у чи јем сре ди шту је плу ра ли зам ре ги о-
нал них ге о кул тур них ге но ти па, ди ја лог и парт нер ство раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја. Као са мо стал ни део ху ма ни стич ких на у ка и из раз 
мул ти ди сци пли нар ног и тран сди сци пли нар ног од но са све та и кул-
ту ре, ге о кул ту ра има соп стве ни пред мет ис тра жи ва ња, те о риј ску 
па ра диг му, ме то до ло ги ју, основ не ка те го ри је, прин ци пе и тех ни ке 
за ем пи риј ска пре ме ње на ис тра жи ва ња. Аутор раз ма тра су бјек те 
ге о кул ту ре и њи хо ву де лат ну уло гу (чо ве ка, по ро ди цу, на род, дру-
штво, др жа ву, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, ци ви ли за ци је и чо ве чан-

8) Оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ја ма В. Ку зње цо ва: Геокултура (2003, 2006.) и Социо
логијаизградњесветау21.веку, про је кат Ру си је, Мо сква, 2007. стр. 85-86.
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ство). У сво јој сту ди ји Ку зње цов од ре ђу је пред мет со ци о ло ги је ге-
о кул ту ре, из ла же ти по ло ги ју ге о кул ту ре, ука зу је на ис тра жи вач ка 
по ља и фак то ре ге о кул ту ре, као и ни вое ње ног ис тра жи ва ња (ми-
кро, ме зо и ма кро сре ди ну). Та ко ђе, он ис тра жу је ре ги о нал не осо-
бе но сти функ ци о ни са ња ге о кул ту ре, по себ но на при ме ру Евро а зи-
је, као и ука зу је на со ци јал не ме ха ни зме и по ка за те ље струк ту ре и 
ди на ми ке ге о кул ту ре.

Аутор по ла зи од те зе о трансформацијигеополитикеугео
економијуигеоекономијеугеокултуру у са вре ме не ом све ту, као и 
да се до без бед но сти и ми ра у све ту мо же до ћи са мо кроз нов кон-
цепт ху ма ни стич ког одр жи вог раз во ја у чи јем сре ди шту су: но ве 
тех но ло ги је, хар мо ни ја из ме ђу дру штва и при ро де, чо век и ње го-
ва еман ци па ци ја и со ци јал на прав да. Крај њи циљ је сте: да се пу-
тем раз во ја,  ру ко во ђен фи ло зо фи јом на де и кул ту ре ми ра, из гра ди 
мул ти по лар ни, еко ном ски бо гат али и  де мо крат ски пра ве дан свет 
у функ ци ји бла го ста ња и сре ће чо ве ка. Оно што је Фре де ри ко Ма-
јор де фи ни сао као popularumprogressio, тј. раз во ја за све на ро де 
и све љу де све та. У том сми слу Ку зње цов у геокултурнојхумани
стичкојпарадигми, ко ја има ин те гри шу ћи ка рак тер и афир ми ше 
вред но сти кул ту ре ми ра и еман ци па ци је чо ве ка, ви ди но во ана ли-
тич ко и прог но стич ко сред ство за тран сди сци пли нар но из у ча ва ње 
и раз у ме ва ње про це са тран сфор ма ци је са вре ме не ог све та у усло-
ви ма гло ба ли за ци је. 

Упо ре до са кон сти ту и са њем ге о кул тур не па ра диг ме, В. Ку-
зње цов је у ни зу сво јих те о ри ских и ем пи риј ских ис тра жи вач ких 
ра до ва дао по се бан доприносуобластисоциологијекултуребез
бедностиисоциологијекултуремира. Ку зње цов со ци о ло ги ју без-
бед но сти де фи ни ше као „са мо стал ну со ци о ло шку те о ри ју сред њег 
ни воа, ори јен ти са ну на те о риј ска и ем пи риј ска ис тра жи ва ња, са-
ста ва и ди на ми ке без бед но сти чо ве ка, на ро да, дру штва, др жа ве и 
са вре ме не ци ви ли за ци је“9) Основ на те за од ко је аутор по ла зи је сте 
да се кроз новиконцептодрживогразвоја иафирмацијувредно
сти  културемира, пу тем ди ја ло га и со ли дар но сти, на прин ци-
пи ма рав но прав но сти парт не ра, тран спа рент но сти ин те ре са, кроз 
„остваривањепринципаипонашањаусмеренихкакомпромисуи
правичностиусвиминтеракцијама“10);  реч ју, да се кроз ми ро љу-
би ву ко ег зи стен ци ју, ди ја ло гом и парт нер ством раз ли чи тих кул-

9) Оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ја ма В. Ку зње цо ва Геокултура:основигео
културнединамикебезбедностиусвету21.века; Мо сква, 2003. стр. 168; као 
и у уџ бе ни ку Социологијабезбедности, Мо сква, 2007. 

10) Оп шир ни је о то ме у сту ди јам В. Ку зње цо ва: Социологијакомпомиса, мо сква, 2007. и 
Хманитарнеинтеракције:социолошкаистраживањастановиштагеокултурнетео
ријебезбедностиза21.век, Мо сква, 2008.
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ту ра на ро да и ци ви ли за ци ја, из гра ђу је без бед ност у са вре ме ном 
све ту. У том сми слу он у сво јим сту ди ја ма раз ма тра основ не прин-
ци пе без бед но сти и функ ци је со ци о ло ги је на ци о нал не без бед но-
сти (те о риј ску, прог но стич ку и при ме ње но-ак циј ску). По ла зе ћи од 
кул ту ре ди ја ло га, парт нер ства раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, кул ту ре 
ми ра и ис ти чу ћи да је путразвојапуткамиру, овај аутор је пре ко 
сво јих ем пи риј ских, со ци о ло шких, ге о по ли тич ких и ге о кул тур них 
ис тра жи ва ња до при нео из град њи Мо сков ско-шан гај ског мо де ла  
без бед но сти и кул ту ре ми ра.11) 

Ку зње цов је по себ но ис тра жи вао фе но мен евроазијства као 
про јек та но ве ге о е ко ном ске зо не, и уло гу Ру си је као ге о кул тур ног 
и ге о по ли тич ког мо ста из ме ђу Ази је и Евро пе.12) На осно ву тих 
ис тра жи ва ња фор му ли са на је и но ва на ци о нал на стра те ги ја ру ске 
без бед но сти и уло га Ру си је у мул ти по лар ном све ту. Ње но сре ди-
ште ле жи у цен трал ној ин тен ци ји – да се пу тем ге о е ко но ми је и 
ге о кул ту ре, тј. но вом кул ту ром ра да и кул ту ром ми ра, оства ру је 
стра те шка пре моћ Ру си је у 21. ве ку. Јер се тим пу тем, а не ис кљу-
чи во вој ним, мо же Ру си ја вра ти ти на ге о по ли тич ку сце ну све та као 
гло бал ни „играч“.  Упра во са вре ме на прак са у ме ђу на род ним од-
но си ма ту про ме ну по твр ђу је, а то је до бро не са мо за Ру си ју већ и 
за мул ти по лар ни, де мо крат ски раз вој чи та вог све та. Јер, са да шње 
ста ње уни по лар но сти им пли ци ра број не не га тив не по сле ди це оли-
че не у но вом мо но по лу, хе ге мо ни ји и ис кљу чи во сти, што отва ра 
пут екс пан зи ји кон фли ка та.

До са да шњим ства ра ла штвом Вје че слав Ку зње цов дао је до-
при нос са вре ме ној те о ри ји и со ци о ло ги ји ге о кул ту ре и кул ту ре 
ми ра. Оту да се спра вом го во ри о зна ча ју ње го вог де ла за фор ми ра-
ње но ве па ра диг мат ске суб кул ту ре и ру ске и међународненаучне
школеВјечеславаКузњецова, у обла сти ис тра жи ва ња кул ту ре без-
бед но сти, кул ту ре ми ра, со ци о ло ги је ком про ми са и ху ма ни стич-
ке ге о кул тур не на уч не па ра диг ме 21. ве ка. Не спор но је јед но, да 
без об зи ра на ин спи ра ци је и ути ца је ко ји су у по чет ку под ста кли 
овог ауто ра на фор му ли са ње ге о кул тур не па ра диг ме, она је у ње-
го вом де лу нај це ло ви ти је кон сти ту и са на и ем пи риј ски при ме ње на. 
Оста је, ме ђу тим, на на уч ној кри ти ци и прак си да ва ло ри зу је ње не 
вред но сти и до ме те и да де фи ни тив ни суд. Уве рен сам да ће она 
сво јим те о риј ско-ме то до ло шким по тен ци ја ли ма би ти иза зов и ин-
спи ра ци ја за на уч но ства ра ла штво но вим мла ђим ис тра жи ва чи ма 
у са вре ме ној на у ци, не са мо у Ру си ји већ и у све ту. 
11)  Оп шир ни је ви де ти о раз ли ка ма Мо сков ско-шан гај ског мо де ла из град ње свет ског по-

рет ка у 21. ве ку и за пад ног, у де ли ма В. Ку зње цо ва Између културемираи културе
смрти ; Хуманитарнеинтеракције: РусијаиЕвроазија (пр ви том), Мо сква, 2008.

12)  Ви де ти оп шир ни је у сту ди ји В. Ку зње цо ва РусијаиЕвроазија:социологијагеокултурне
динамикеевроазијскебезбедности21.века, Мо сква, 2008.
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ВЈЕ ЧЕ СЛАВ КУ ЗЊЕ ЦОВ –  
ТВО РАЦ ГЕ О КУЛ ТУР НЕ ПА РА ДИГ МЕ И  

УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈЕ КУЛ ТУ РЕ МИ РА

РЕ ЗИ МЕ

Аутор у ра ду раз ма тра до при нос са вре ме ног ру ског со ци о ло-
га Вје че сла ва Ку зње цо ва те о риј ском уте ме ље њу ге о кул тур не па ра-
диг ме у са вре ме ној на у ци, као и раз во ју со ци о ло ги је кул ту ре ми ра 
у си сте му со ци о ло шких на у ка. 

У ра ду се нај пре да је пре гле дан при каз ста ња и тен ден ци ја 
из исто ри је раз во ја со ци о ло ги је у Ру си ји, са по себ ним освр том на 
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зна чај ње не со ци о ло шке тра ди ци је. По том се ука зу је на кључ не 
обла сти при ме ње них со ци о ло ги ја у ко ји ма да нас де лу ју со ци о ло-
зи у Ру си ји. На кон то га, из ло жен је нај пре при каз про фе си о нал не 
би бли о гра фи је В. Ку зње цо ва, а за тим су пред ста вље не основ не од-
ред ни це ње го ве па ра диг мат ске те о риј ске кон цеп ци је. 

На кра ју, аутор по ен ти ра зна чај де ла овог ру ског со ци о ло га, 
по себ но са ста но ви шта кон сти ту и са ња и раз во ја со ци о ло ги је без-
бед но сти и со ци о ло ги је кул ту ре ми ра у си сте му са вре ме них на у ка. 
Кључ не ре чи: Со ци о ло ги ја у Ру си ји, Вје че слав Ку зње цов, па ра диг ма ге-

о кул ту ре, со ци о ло ги ја без бед но сти, со ци о ло ги ја кул ту ре 
ми ра.

Ljubisa R. Mitrovic 
VE CE SLAV KU ZNE COV – THE CRE A TOR OF THE  

GE O CUL TU RAL PA RA DIGM AND THE FO UN DER OF 
THE SO CI O LOGY OF THE CUL TU RE OF PE A CE

SUM MARY

The aut hor fo cu ses on the con tri bu tion of the con tem po rary Rus-
sian so ci o lo gist Ve ce slav Ku zne cov to the fo un ding of the ge o cul tu ral 
pa ra digm in con tem po rary sci en ce as well as to the de ve lop ment of the 
so ci o logy of pe a ce in the system of the so ci o lo gi cal sci en ces.

The pa per gi ves a syste ma tic re vi ew of the sta te and ten dency 
from the hi story of de ve lop ment of so ci o logy in Rus sia with a spe cial 
fo cus on the sig ni fi can ce of its so ci o lo gi cal tra di tion. Then it is po in ted 
to key fi elds of the ap plied so ci o lo gi es with Rus sian so ci o lo gists. Then, 
the re is a re vi ew of the pro fes si o nal bi bli o graphy V. Ku zne co va, then 
the ba sic ide as of his pa ra dig ma tic the o re ti cal con cep ti ons are re pre-
sen ted.

At the end, the aut hor emp ha si zes the sig ni fi can ce of oeuvre of 
this Rus sian so ci o lo gists, espe ci ally from the po int of its fo un da tion 
and the de ve lop ment of the so ci o logy of sa fety and the so ci o logy of the 
cul tu re of pe a ce in the system of con tem po rary sci en ces.
Key words: so ci o logy in Rus sia,Ve ce slav Ku zne cov, pa ra digm of ge o cul tu re, 

so ci o logy of sa fety, so ci o logy of the cul tu re of pe a ce.
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Мр Го ран Бу џак
МИЛОШКНЕЖЕВИЋ,
ИЗНЕВЕРЕНА
ДРЖАВА-СрбијаиЦрна
Гораувременуразлаза,
Институтзаполитичкестудије,
Београд,2007,568стр.

Прав но-по ли тич ки те о ре ти-
чар и ана ли ти чар из у зет ног ис-
тра жи вач ког сен зи би ли те та и 
нео бич но бо га тог пу бли ци стич-
ког опу са, Ми лош Кне же вић, 
аутор је мо ну мен тал не мо но гра-
фи је Изневеренадржава–Ср
бијаиЦрнаГораувременураз
лаза, ко ја је ре зул тат ње го вог 

из у зет ног ан га жма на у окви ру 
ак ту ел ног пе то го ди шњег на-
уч но-ис тра жи вач ког про јек та 
«Дру штве но-по ли тич ке прет по-
став ке из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја у Ср би ји» Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-
о гра да, ко ји је фи нан си ран од 
стра не Ми ни стар ства на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је.

Ова ка пи тал на сту ди ја је 
књи га ен ци кло пе диј ског са др-
жа ја, ко ја сво јом све о бу хват ном 
ана ли зом тре ти ра срп ско-цр но-
гор ске од но се то ком њи хо ве 
це ло куп не исто ри је на уз бур ка-
ном бал кан ском ге о по ли тич ком 
про сто ру. 

Књи га се са сто ји од три де-
ла, ко ји су вр ло ра зно вр сни по 
свом са др жа ју. Пр ви део, ко ји 
но си на слов Постјугословен
скасудбинаСрбијеиЦрнеГо
ре и под на слов Бесмисленост
покушаја српско-црногорског
раздвајања,раз ма тра дво ве ков-
не по ку ша је раз два ја ња Ср би је 
и Цр не Го ре, од но сно Ср ба и 
Цр но го ра ца. У овом де лу су ана-
ли зи ра не исто риј ске окол но сти 
пред ју го сло вен ског ује ди ње ња, 
као и ује ди ње ња са де ло ви ма 
срп ског на ро да на пре о ста лом 
ју жно сло вен ском про сто ру. По-
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том су из ло же не осо бе но сти 
ује ди ње ња Ср ба и Цр но го ра ца 
у окви ру пр ве и дру ге Ју го сла-
ви је и про ви зор не тзв. тре ће 
Ју го сла ви је. За тим је раз мо трен 
тро го ди шњи ин тер рег нум по-
сле уки да ња Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је и пре и ме но ва ња 
др жа ве у Др жав ну За јед ни цу 
Ср би је и Цр не Го ре, при хва та-
њем Београдског споразума и 
Уставнеповеље, уз по сре до ва-
ње Европ ске уни је, што је би ло 
са мо пре ла зно ре ше ње за цр но-
гор ску се па ра ти стич ку ели ту на 
ње ном пу ту до ко нач ног одва ја-
ња Цр не Го ре од Ср би је.

Овај део чи не сле де ћа по гла-
вља, ко ја се са сто је од ве ли ког 
бро ја под по гла вља:

1. Ср би ја и Цр на Го ра пре 
на стан ка Ју го сла ви је

2. Ср би ја и Цр на Го ра у Ју го-
сла ви ји

3. Нео др жи ва Тре ћа Ју го сла-
ви ја

4. У по тра зи за др жа вом: 
кон фу зна (кон)фе де ра ци-
ја и

5. По му ће ни хо ри зон ти срп-
ско-цр но гор ских оче ки ва-
ња.

Дру ги део, под на сло вом Др
жава Србије и Црне Горе је
историјскаиживотнапотре
ба и под на сло вом Једанаест
разлогауприлогучвршћењаса-
везнедржавеСрбијеиЦрнеГо-
ре, са др жи нај ва жни је раз ло ге 
за оп ста нак срп ско-цр но гор ске 
за јед нич ке др жа ве, ко ја пред ста-

вља нај бо ље исто риј ско, по ли-
тич ко, еко ном ско, вер ско и кул-
тур но ре ше ње у вре ме ну по сле 
ис те ка тро го ди шњег пре ла зног 
пе ри о да де фи ни са ног Устав ном 
по ве љом.

Раз ло зи у при лог са ве зне др-
жа ве:

1. Ср би и Цр но гор ци де ле 
за јед нич ку исто риј ску 
суд би ну

2. За јед нич ка др жа ва Ср би-
ја и Цр на Го ра је нај бо ље 
по ли тич ко ре ше ње

3. Ср би ја и Цр на Го ра су 
са мо два де ла јед ног дру-
штва

4. Бо ља је је дин стве на срп-
ско-цр но гор ска еко но ми ја 
не го не по ве за ни про из вод-
ни по тен ци ја ли, ре сур си 
и по де ље на тр жи шта

5. Ср би и Цр но гор ци, про-
сто ре че но, два де ла јед-
ног на ро да

6. Ге о по ли ти ка Дри не, Мо-
ра ве, Зе те и Ја дра на

7. Ср би ја и Цр на Го ра су 
мул ти кон фе  си о нал не, 
али је пра во сла вље са мо 
јед но и ис по ља ва се кроз 
Срп ску пра во слав ну цр-
кву

8. Ње гош са Ава ле – Вук са 
Лов ће на

9. Евро па хо ће Ср би ју и Цр-
ну Го ру за јед но а не одво-
је не

10. Срп ско и цр но гор ско чој-
ство и ју на штво
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11. На да у за јед нич ку бу дућ-
ност.

И ко нач но, тре ћи део, ко ји је 
на сло вљен Срби уЦрнојГори
–измеђународаинационалне
мањине са под на сло вом Поли-
тичкаподлогауставноправних
модусаодносаСрбаиЦрногора-
цауЦрнојГори, раз ма тра мо гу-
ће по сле ди це раз два ја ња Ср би је 
и Цр не Го ре по срп ско-цр но гор-
ске од но се уну тар не за ви сне 
цр но гор ске др жа ве. Осим то га, 
тре ти ра ме ђу др жав не од но се 
Ср ба из Ср би је и Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр но го ра ца из Цр не 
Го ре и њи хов ути цај на прав но-
по ли тич ки по ло жај Ср ба из Цр-
не Го ре. Пр ви мо дус њи хо вог 
устав ног по ло жа ја ис по ља ва 
се као иг но ри са ње срп ског пи-
та ња и по ло жа ја Ср ба у Цр ној 
Го ри. Дру ги мо дус се ти че по ли-
тич ке и прав не дис кри ми на ци-
је срп ске на ци је у цр но гор ској 
др жа ви. Тре ћи мо дус ука зу је на 
те жње ка ин те гра ци ји и аси ми-
ла ци ји Ср ба у Цр но гор це, док 
че твр ти ис ка зу је мо гућ ност да 
се Ср би ма из Цр не Го ре при зна 
свој ство кон сти ту тив ног на ро-
да. У пе том мо ду су по ста вља 
се пи та ње ауто ном ног ста ту са 
Ср ба, а у ше стом, свој ства Ср ба 
као ма њин ског на ро да у Цр ној 
Го ри. У сед мом мо ду су се Ср би-
ма при да је прав но де фи ни сан 
ка рак тер на ци о нал не ма њи не. 
Пре до че но ука зу је на ва жност 
ис тра жи ва ња срп ско-цр но гор-
ских од но са у Цр ној Го ри и 
из ме ђу Ср би је, Ре пу бли ке Срп-
ске и Цр не Го ре у пер спек ти ви 
европ ске бу дућ но сти.

По гла вља у окви ру тре ћег 
де ла:

1. Пост се це си о ни цр но го ри-
зам

2. Раз лом ци иден ти те та на 
Те ра зи ја ма су бјек ти ви те-
та

3. Срп ско-цр но гор ски ме ђу-
на род ни и ме ђу др жав ни 
од но си

4. Ста ри на род – но ва на ци-
ја

5. Мо ду си срп ско-цр но гор-
ских од но са

6. Из бор срп ско-цр но гор ске 
бу дућ но сти

За хва љу ју ћи обим ној ли-
те ра ту ри ко ја је ко ри шће на 
при ли ком овог сту ди о зног ис-
тра жи ва ња, аутор је ар гу мен-
то ва но раз мо трио по ли тич ку и 
кул тур ну исто ри ју срп ско-цр но-
гор ских од но са и на ве о ма тран-
спа рен тан на чин, уз упо тре бу 
број них уза јам но су прот ста вље-
них ци та та, пре зен ти рао ста во-
ве и иде је срп ских и цр но гор-
ских уни о ни ста и се па ра ти ста. 
При то ме је по себ но ука зао на 
из у зет ну агре сив ност и без об-
зир ност при ста ли ца, ка ко исто-
риј ски про ху ја лог та ко и са врем-
ног, цр но гор ског су ве ре ни зма и 
ин ден пен ден ти зма. 

У за кључ ном де лу ове из у-
зет не мо но гра фи је, ко ји но си 
на слов Реч после – Србија и
ЦрнаГорапослесвега, аутор је 
из ло жио оце не по ли тич ке, со ци-
јал не, еко ном ске, без бед но сне, 
вер ске и кул тур не си ту а ци је 
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на ста ле по сле ор га ни зо ва ња ре-
фе рен ду ма у Цр ној Го ри у ма ју 
2006. го ди не, на ко ме се не знат-
на ве ћи на гра ђа на из ја сни ла за 
не за ви сну др жа ву. 

Са став ни де ло ви овог ка пи-
тал ног ра да су: пред го вор ауто-
ра, ре зи ме по гла вља на срп ском 
и на ен гле ском је зи ку, ин декс 
ко ри шће не ли те ра ту ре, ин декс 
име на, ин декс ма ње по зна тих 
и из у мље них ре чи, ре цен зи ја 
ака де ми ка Вла да Стру га ра, би о-
гра фи ја ауто ра на срп ском и ен-
гле ском је зи ку са спи ском об ја-
вље них књи га, књи га у штам пи 
и при пре мље них књи га и 796 
ре фе рен ци (фу сно та).  

 

Ми ша Сто ја ди но вић 
ЉУБИШАМИТРОВИЋ:
ГУРУИСАВРЕМЕНИХ
СОЦИОЛОШКИХ
ПАРАДИГМИ

Књи га Творциновихпарадиг-
миусоциологијипроф. др Љу би-
ше Ми тро ви ћа пред ста вља при-
каз, за ауто ра, нај зна чај ни јих 
те о ре ти ча ра са вре ме не со ци о ло-
ги је. У њој су по ме ну та број на 
зна чај на име на са вре ме не со ци-
о ло шке ми сли.  

На са мом по чет ку аутор ис ти-
че да овим ње го вим пописомни-
је за вр ше на ли ста зна ме ни тих 
со ци о ло га. Он оче ку је да ће, за 
раз ли ку од нео по зи ти ви стич ког 
та ла са и ње го вих апо ло ге та, до-
ћи до но вих ино ва ци ја и син те-
за у дру штве ним на у ка ма. Као 
глав ни иза зов  и оба ве за но вих 
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ге не ра ци ја на уч ни ка, али и као 
прет по став ка да љег раз во ја  и 
на прет ка на у ке, ја вља се по тре-
ба за отва ра њем дру штве них 
на у ка пре ма при род ним и ху-
ма ни стич ким, а по себ но пре ма 
са вре ме ној фи ло зо фи ји на пу ту 
из град ње но вих син те за (8). 

Ов де ће би ти дат кра так при-
каз нај зна чај ни јих ста во ва, оце-
на и за кљу ча ка о те о ри ја ма и 
те о ре ти ча ри ма о ко ји ма је Ми-
тро вић пи сао у свом ра ду. 
Ален Турен пред ста вља јед-

ну од во де ћих со ци о ло шких 
фи гу ра ме ђу про та го ни сти ма 
ди на мич ке со ци о ло ги је у раз-
во ју по сле рат не са вре ме не со-
ци о ло ги је у Евро пи и све ту. 
Љу би ша Ми тро вић ис ти че да 
се у ства ра ла штву А. Ту ре на мо-
гу уочи ти че ти ри фа зе. У пр вој 
фа зи Ту рен се ба ви пи та њи ма 
ин ду стриј ске и ак циј ске со ци о-
ло ги је, у дру гој фа зи про бле ми-
ма со ци о ло ги је раз во ја, у тре ћој 
фа зи раз ма тра пи та ња со ци о ло-
ги је дру штве них по кре та, и у по-
след њој, че твр тој фа зи, окре ће 
се пост мо дер ном пер со на ли зму 
– но вој кул тур ној па ра диг ми. 
Ми тро вић ис ти че да се Ту рен, 
на су прот вред но сно не у трал ној 
и функ ци о на ли стич кој со ци о-
ло ги ји, за ла гао за ан га жо ва ну 
со ци о ло ги ју ко ја је у функ ци ји 
ра ци о нал ног раз у ме ва ња дру-
штве них су ко ба. Он је де фи ни-
сао со ци о ло ги ју као ‘’кри тич ку 
лек ти ру дру штве не прак се, чи ји 
је за да так да дру штва до ве де до 
спо зна је о њи хо вој ак ци ји’’ (19).
Ме ђу тим, по ред нео спор ног зна-

ча ја Ту ре но ве ми сли, аутор ипак 
ука зу је и на то да је ње гов зах-
тев за от пи си ва њем уло ге но вих 
дру штве них по кре та као ак те ра 
са вре ме но сти нео прав дан и да 
на ово пи та ње на уч на кри ти ка 
тек тре ба да пру жи од го вор.
Конфликтна теорија ја вља 

се 50-тих и 60-тих го ди на 20. ве-
ка, као ал тер на ти ва струк ту рал-
ном функ ци о на ли зму и ре ак ци-
ја на по зи ти ви стич ку тра ди ци ју 
у со ци о ло ги ји. Ми тро вић ука зу-
је да су нај зна чај ни ји про та го-
ни сти кон фликт не те о ри је Ралф 
Да рен дорф, Лу ис Ко зер и Ран-
дал Ко линс. Ралф Дарендорф
је уте ме љи вач кон фликт не те о-
ри је. Овај те о ре ти чар сма тра да 
сва ко дру штво има два ли ца: кон-
фликти консензус.Због то га би 
со ци о ло шка те о ри ја тре ба ла да 
бу де по де ље на на два де ла: тео-
ријуконфликатаи теоријукон-
сензуса. Пре ма ње му дру штво 
је струк ту и са но од ве ли ког 
бро ја је ди ни ца – владавинских
удружења. По је ди нац мо же у 
јед ној гру пи има ти власт, а у 
дру гој би ти под чи њен. Они на 
вла сти те же да одр же sta tus quo, 
док под ре ђе ни те же про ме на-
ма. Глав ни за да так со ци о ло шке 
ана ли зе је да от кри је струк ту-
рал но по ре кло кон фли ка та као 
и да иден ти фи ку је ве зе из ме ђу 
ма ни фест них и ла тент них ин-
те ре са гру па. Да рен дорф де ли 
кон флик те на сле де ћи на чин: 
су коб јед на ког про тив јед на ког, 
над ре ђе ни про тив под ре ђе ног, 
це ли на про тив де ла. Ми тро вић 
ука зу је ка ко је Да рен дорф на-
сто јао да из гра ди син те зу раз-
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ли чи тих те о ри ја (по себ но мар-
ски зма и струк ту ра ли зма), али 
и да ње го ва те о ри ја има ви ше 
за јед нич ких еле ме на та са стру-
ту рал ним функ ци о на ли змом 
не го са марк си змом (28). Луис
Козердру штве ни су коб од ре ђу-
је као бор бу за оства ри ва њем 
вред но сти и пре тен зи је на по ло-
жа је, бор бу за власт и оскуд на 
до бра, где стра не у су ко бу не 
са мо да те же за до би ја њу же ље-
них вред но сти, већ и да не у тра-
ли шу, оште те или уни ште сво је 
про тив ни ке. Он сма тра да ће се 
кон фликт ис по љи ти са мо он да 
ка да под ре ђе ни пре ста ну да до-
жи вља ва ју по сто је ћи по ре дак 
као ле ги ти ман, али и да је по-
ред ово га по треб на емо ци о нал-
на про бу ђе ност љу ди. Та ко ђе, 
он ука зу је на то ка ко дру штве-
ни су коб мо же би ти и функ ци о-
на лан ка да до во ди до по ве ћа ња 
ко хе зи је гру пе. Ми тро вић ука-
зу је на то ка ко Ко зе ро ва ана ли-
за пред ста вља син те зу Зи мла, 
Марк са и Ве бе ра. Ме ђу тим, 
пре ма Ми тро ви ћу, иако Ко зе ро-
ва те о ри ја пред ста вља зна чај ну 
до пу ну Да рен дор фо вом мо де-
лу, ње на глав на огра ни че ност 
ле жи у функ ци о на ли зму ко ји 
он раз ви ја у су прот ста вља њу 
ди ја лек тич кој те о ри ји дру штве-
них су ко ба, због че га се ње го-
ва те о ри ја мо же од ре ди ти као 
конфликтни функционализам
(33). РандалКолинсје по ку шао 
да раз ви је јед ну син те тич ку те-
о ри ју кон фли ка та ко ја би ин те-
гри са ла ана ли зу ми кро и ма кро 
дру штве них по ја ва. Основ на је-
ди ни ца ми кро ни воа ана ли зе је 

су срет из ме ђу две осо бе. У ин-
тер ак ци ји по је дин ци ула жу свој 
кул тур ни ка пи тал и емо ци о нал-
ну енер ги ју и они у осно ви увек 
те же за до во ља ва њу сво јих ин те-
ре са, та ко да се ја вља ју број не 
си ту а ци је у ко ји ма су ин те ре си 
ан та го ни стич ки, због че га на-
ста ју кон флик ти ме ђу љу ди ма и 
дру штве ним гру па ма око рас по-
де ле  мо ћи и око ста ту са у дру-
штву. Аутор ис ти че да Ко линс, 
иако по ку ша ва да раз ви је јед ну 
све о бу хват ну кон фликт ну те о ри-
ју, ипак, у сво јој син те зи вр ши 
по ме ра ње кон фликт не те о ри је у 
прав цу хо ли стич ке пер спек ти ве 
(35).
Теорија комуникативног

деловања Јиргена Хабермаса 
спа да у ред мо дер них пост марк-
си стич ких те о ри ја. Ха бер мас 
ела бо ри ра основ не пој мо ве 
као што су: друштвеноделова-
ње, интереси, свет живота,
друштвени систем, регулација
као комуникација...  Ми тро вић 
ука зу је на то ка ко ин те лек ту ал-
на раз вој на ли ни ја Ха бер ма са 
во ди од Марк са, пре ко нео марк-
си зма, ка пост марк си зму и ис ко-
ра ку из ње га, ка кон вер ген ци ји 
и ин те гра ци ји те о ри је дру штве-
ног де ло ва ња, те о ри је си сте ма 
и те о ри је сим бо лич ког ин тер а-
ци о на ли зма, док за ње го ву те о-
ри ју ко му ни ка тив ног де ло ва ња 
ка же да пред ста вља кри тич ку 
син те зу во де ћих со ци о ло шких 
те о ри ја, а пре све га Пар сон со-
ве, Ве бе ро ве и Марк со ве. Оце-
њу ју ћи на уч ни до при нос Ха бер-
ма со ве те о ри је аутор по ка зу је 
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ка ко је он ису ви ше по јед но ста-
вио дру штве ни жи вот мо дер ног 
дру штва ре ду ку ју ћи га на чи сте 
ла ба ра то риј ске усло ве. 
Имануел Волерстин, уте ме-

љи вач те о ри је светскогсисте-
ма, се у свом ра ду ру ко во ди наче-
ломтоталитета.Пре ма ње му 
глав на је ди ни ца ана ли зе тре ба 
да бу де светскисистем (у исто-
ри ји смо до да нас има ли две вр-
сте си сте ма: светскаимперијаи
модернакапиталистичкасвет-
скаекономија). Он из во ди по де-
лу зе ма ља на: светски центар 
(он до ми ни ра свет ском еко но ми-
јом и екс пло а ти ше оста так све-
та), периферију (она обез бе ђу је 
си ро ви не и јев ти ну рад ну сна гу 
цен тру ко ји је екс пло а ти ше) и 
полупериферију (она је не где 
из ме ђу свет ског цен тра и пе ри-
фе ри је). Во лер стин је ана ли зи-
ра ју ћи ди на ми ку ка пи та ли зма 
као свет ског си сте ма, по себ но 
од 1945. го ди не па до да нас, ука-
зао на сле де ће фа зе: пе ри од Кон-
дра ти је вље ва 1945-1973. го ди на 
(успон свет ске еко но ми је); пе ри-
од  Кон дра ти је вље ва 1973-2000. 
го ди на (пад про фи та); и пе ри-
од 2000-2050. го ди на (кри за и 
тран зи ци ја у но ви исто риј ски 
си стем). Он ука зу је да је  ка пи-
та ли зам  у 20. ве ку са до ми на ци-
јом САД ушао у кри зу и да ће 
око 2050. го ди не пре ћи у је дан 
но ви исто риј ски си стем. Ми тро-
вић, оце њу ју ћи вред ност Во лер-
сти но ве те о ри је, ка же да је он 
не са мо про ши рио пред мет но 
по ље са вре ме не со ци о ло ги је и 

дао под сти цај гло ба ли за ци ји 
со ци о ло ги је, већ је утро пут 
мо гу ћем кон сти ту и са њу мон-
до ло ги је/гло бо ло ги је као но ве 
тран сди сци пли нар не на у ке, ма-
да ње го ва те о ри ја има и не ких 
сво јих огра ни че ња, ка ко ње ни 
кри ти ча ри ис ти чу, она се уда љу-
је од Марк со вог ди ја лек тич ког 
кон цеп та на чи на про из вод ње, 
пот це њу је деј ство уну тра шњих 
фак то ра и про гре сив ну уло гу ка-
пи та ли зма, и да је при ма ран зна-
чај спољ ним фак то ри ма (56). 
Пјер Бурдије се за ла гао за 

об но ву кри тич ке со ци о ло ги је, 
ко ја је по ње му не мо гу ћа без 
је дин ства те о ри је и прак се. Со-
ци о ло ги ја се, пре ма ње му, мо-
ра об ли ко ва ти као емпиријска
теорија. Он кри ти ку је неолибе-
ралну идеологију и стратегију
друштвеног развоја и сма тра 
да је неолиберализамконзерва-
тивнареволуцијаиисторијска
рестаурацијакојаћеразорити
солидарност међу људима. Он 
ука зу је на по ве за ност нео ли бе-
рал не фи ло зо фи је са ин те ре си-
ма круп ног ка пи та ла и да ње на 
сна га по чи ва на сво је вр сном 
друштвеном неодарвинизму. 
Бур ди је, та ко ђе, кри ти ку је мит
омондијализацијииновојЕвро-
пии на гло ба ли за ци ју гле да као 
на је дан аси ме три чан про цес ко-
ји да ље умно жа ва раз ли ке и не-
јед на ко сти у са вре ме ном све ту 
и под чи јим се окри љем ја вља ју 
но ви об ли ци за ви сно сти и екс-
пло а та ци је. Ми тро вић оце њу ју-
ћи де ло Бур ди јеа ка же да је он 
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сво јим бо га тим де лом и ча сним 
ин те лек ту ал ним ан га жма ном 
оста вио примерка ква тре ба да 
бу де уло га ин те лек ту ал ца у об-
но ви ху ма ни стич ке на у ке и ње-
не еман ци па тор ске функ ци је у 
са вре ме но сти (77). 

Пост мо дер на со ци о ло шка 
те о ри ја  пред ста вља је дан но ви 
на чин ми шље ња о по смо дер ни-
зму. Пост мо дер ни сти од ба цу ју 
тра ди ци о нал не и са вре ме не со-
ци о ло шке те о ри је. Сти вен Сајд-
ман ис ти че основ не ка рак те ри-
сти ке пост мо дер не те о ри је, а 
то су: пост мо дер на те о ри ја ни је 
ко хе рент на и за тво ре на; она је 
кул ту ра ли зо ва на; она не по ри че 
свој ме та фо рич ки, ре то рич ки и 
по ет ски ка рак тер у ко ме не по-
сто ји је дан ауто ри та ти ван глас; 
она не ма пре тен зи ју да пред ста-
вља ствар ност; не ма до ми нант-
не па ра диг ме; пост мо дер на со-
ци о ло ги ја ну ди мно го гла сност 
ло кал них те о риј ских дис кур са; 
и по ли ва лент ност и ам би ва лент-
ност у са знај ном по гле ду као и 
не го ва ње ме то дич ке скеп се и са-
мо ди стан ци ра ња пре ма пред ста-
ва ма и уве ре њи ма ко ја по сто је о 
исти ни, зна њу, мо ћи,  исто ри ји 
или лич но сти (80). Нај зна чај ни-
ји пред став ни ци ове те о ри је су 
Фре де рик Џеј мсон (сма тра да су 
основ не ка рак те ри сти ке пост мо-
дер ног дру штва: си му ла крум, 
не до ста так емо ци ја, гу бље ње 
исто рич но сти и тем по рал но-
сти, и по сто ја ње но вих тех но-
ло ги ја и до ми на ци ја ре про дук-
тив них тех но ло ги ја тј. деј ство 

елек трон ских ме ди ја) и Жан 
Бо дри јар (од ре ђу је по смо дер ни 
свет као до ба си му ла ци је, због 
че га је све те же од ре ди ти шта 
је ствар но, а шта је си му ли ра но 
као ствар но).
МануелКастелс,у сво јој нај-

зна чај ни јој сту ди ји Информаци-
онодоба,де фи ни ше сво ју пара-
дигмуинформационогразвојаи
умреженог светског друштва.
По ње му се ин фор ма ци о на епо-
ха, ко ја про из и ла зи из но вих 
тех но ло ги ја и ин фор ма ци о не ре-
во лу ци је, бит но раз ли ку је од ин-
ду стриј ског ка пи та ли зма и отва-
ра пут ка кон сти ту и са њу но вог, 
умре же ног дру штва информа-
ционог капитализма. Ка стелс 
го во ри о то ме ка ко је но ви свет 
на стао 70-тих го ди на 20. ве ка из 
три не за ви сна про це са: ин фор-
ма циј ске ре во лу ци је, еко ном ске 
кри зе ка пи та ли зма и ета ти зма и 
њи хо вог ре струк ту и ра ња, и про-
цва та кул тур них дру штве них 
по кре та. Из ин тер ак ци је тих 
про це са на ста је но ва до ми нант-
на дру штве на струк ту ра, умре-
женодруштво, чи ја је основ на 
је ди ни ца еко ном ске и со ци јал не 
ор га ни за ци је дру штва мрежа,
а не по је ди нац, по ро ди ца или 
пред у зе ће. Аутор, оце њу ју ћи 
вред ност Ка стел со ве па ра диг ме 
за ко ју ка же да има нео спо ран 
зна чај у са вре ме ним дру штве-
ним на у ка ма, ка же: ‘’Чи ни нам 
се да се Ма ну ел Ка стелс пле ту-
ћи сво ју при чу о умре же ном 
дру штву сам уплео у њу’’’(88). 
Ми тро вић ука зу је на Ка стел сов 
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опор ту ни стич ки од нос пре ма 
гло бал ном на ста ју ћем ка пи та-
ли зму и на ње го ву про спек ци-
ју да ће је ди но САД по ста ти 
гло бал ни чу вар ми ра у све ту 
и по ста вља пи та ње: ‘’Не чи ни 
ли ту Ка стелс усту пак не са мо 
рат ној при вре ди Аме ри ке, ње не 
хе ге мо ни је и мон ди ја ли зо ва ног 
ка пи та ла, не го и не до ла зи ли у 
су коб са сво јим иде а ли ма о мо-
гу ћем сло бод ном и пра вед ном 
дру штву и бу дућ но сти раз во ја 
чо ве чан ства?’’ (88).
УрлихБекје у са вре ме ну со-

ци о ло ги ју увео по јам друштво
ризика.Ње го во нај зна чај ни је де-
ло је Ризичнодруштво.Ми тро-
вић ис ти че да Бе ко ва те о ри ја 
има и па ра диг мат ски ка рак тер 
јер уво ди у на у ку и по јам друге
модернеи да је ја сну кон цеп ту ал-
ну ди стинк ци ју из ме ђу пој мо ва  
гло ба ли за ци је, гло ба ли те та и 
гло ба ли зма. Бек пра ви раз ли ку 
из ме ђу кла сич не мо дер не (ко ја 
је ве за на за ин ду стри ја ли зам) и 
дру ге мо дер не (ко ја је ве за на за 
ин фор ма ци о ни зам и гло ба ли за-
ци ју). Он сма тра  да са вре ме но 
дру штво по ку ша ва да иза ђе из 
окви ра мо дер не и да се на ла зи 
на рас кр шћу. По ње му ри зи ци 
су ста ри ко ли ко и сам дру штве-
ни раз вој, али су ра ни је би ли ма-
ње-ви ше пред ви ди ви, док су у 
са вре ме ном по стин ду стриј ском 
дру штву по ста ли ње го ва уну-
тра шња при ро да. Они су те шко 
пред ви ди ви, де пер со на ли зо ва-
ни и ни су ве за ни са мо за про из-
вод ну сфе ру већ за цео си стем. 

Бек ис ти че да се у са вре ме ном 
дру штву ја вља и гло бал ност ри-
зи ка (ко ја не зна чи и јед на кост 
ри зи ка, већ је рас по де ла ри зи-
ка не рав но мер на има ју ћи у ви-
ду Се вер – Југ, зе мље свет ског 
цен тра, по лу пе ри фе ри је и пе ри-
фе ри је) исветскодруштвори-
зика.Оце њу ју ћи Бе ко во ства ра-
ла штво Ми тро вић ка же да је он 
је дан од нај у ти цај ни јих не мач-
ких со ци о ло га ко ји је сво јим 
де лом дао до при нос уте ме љи ва-
њу со ци о ло ги је гло ба ли за ци је и 
одр жи вог раз во ја у са вре ме ној 
со ци о ло ги ји.

Љу би ша Ми тро вић у свом 
ра ду, та ко ђе, ука зу је и на по лет 
и успон са вре ме не ру ске со ци-
о ло ги је. Он пра ви је дан кра так 
пре глед нај зна чај ни јих со ци о ло-
га у раз ли чи тим со ци о ло шким 
обла сти ма са по себ ним освр-
том на Вја че сла ва Ку зње цо ва, 
за ко га ка же да се у ње го вим 
ра до ви ма на ла зи нај це ло ви ти је 
фор ми ли са на па ра диг ма ге о кул-
ту ре у са вре ме ној на у ци, као те-
о риј ско-ме то до ло шка осно ва за 
ис тра жи ва ње раз во ја, про бле ма 
без бед но сти и кул ту ре ми ра у 
све ту. Ку зње цов је по се бан до-
при нос дао у обла сти ма со ци о-
ло ги је кул ту ре без бед но сти и 
со ци о ло ги је кул ту ре ми ра. Он 
ге о кул ту ру де фи ни ше као сми-
сао, об лик и сфе ру де ло ва ња 
чо ве ка, на ро да све та и др жа ва у 
кул тур ним ди мен зи ја ма ко је су 
осно ва не на ди ја ло гу пу ном по-
што ва ња прин ци па кул ту ре ми-
ра и без бед но сти, стра те шког 
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ком про ми са у ве зи са фор му ли-
са њем, пре ци зи ра њем и оства-
ри ва њем лич них, на ци о нал них 
и ци ви ли за циј ских ци ље ва, 
иде а ла, вред но сти и ин те ре са, 
чу ва ња, раз ви ја ња и за шти те 
нор ми и тра ди ци ја љу ди, по ро-
ди ца, на ци ја и дру шта ва, њи хо-
вих со ци јал них ин сти ту ци ја и 
мре жа без бед но сти од иза зо ва 
ри зи ка, опа сно сти прет њи ко ју 
угро жа ва ју жи во том (104). Ми-
тро вић сма тра да ће рад Ку зње-
цо ва би ти иза зов и ин спи ра ци ја 
за на уч но ства ра ла штво но вим, 
мла ђим ис тра жи ва чи ма у са вре-
ме ној на у ци, не са мо у Ру си ји 
већ и у све ту.
Жорж Рицер, по зна ти аме-

рич ки со ци о лог, твр ди да је со-
ци о ло ги ја полипарадигматска
наука и из ла же свој пледоаје
за формирање интегрисане
парадигме у са вре ме ној со ци-
о ло ги ји, ко ја би пред ста вља ла 
син те зу ми кро и ма кро-те о риј-
ског при сту па, објек тив ног и су-
бјек тив ног кон ти ну у ма, те о ри ја 
си сте ма и со ци јал ног де ло ва ња. 
Он у сво јој сту ди ји Мегдоналди-
зација друштвакри ти ку је гло-
ба ли за ци ју као фе но мен аме ри-
ка ни за ци је узи ма ју ћи за при мер 
Мек До налдс ре сто ра не.

Овај рад проф. др Љу би ше 
Ми тро ви ћа пред ста вља јед ну 
син те зу са вре ме ног со ци о ло-
шког ства ра ла штва, и упра во 
у то ме се огле да ње гов на уч ни 
до при нос. Аутор на је дан кри-
тич ки на чин раз ма тра, за ње га, 
нај зна чај ни је творценовихпа-

радигми у социологији, да ју ћи 
је дан кра так пре глед њи хо вог 
ства ра ла штва и оце њу ју ћи њи-
хов на уч ни зна чај.  Жи ви мо у 
до ба ди сци пли нар ног ха о са и 
екс пло зи је плу ра ли зма на уч них 
па ра диг ми, у том сми слу овај 
по пис гуруа савремених социо-
лошкихпарадигми Љ. Ми тро ви-
ћа још ви ше до би ја на зна ча ју.
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