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УВОДНИК

Овај број Српске политичке мисли посвећен је изузетно 
актуелној теми међународних односа и питања безбедности у 
свету. Догађаји који су уследили након историјског 11. септембра 
указују на неминовност преиспитивања основних појмова теорије 
безбедности и међународних односа. Постало је јасно да се клима 
у свету из корена променила и да се концепти суверенитета, 
националне безбедности, међународних интервенција морају наново 
теоријски промислити и одредити.

У том смислу радови Драгана Симеуновића, Зорана 
Драгишића и Петра Матића, покушавају да понуде теоријско 
објашњење појмова „политичког тероризма”, „суверенитета” и 
„хуманитарних интервенција”. Такође, за нашу земљу је посебно 
интересантно питање дефинисања места, улоге и значаја „малих” 
земаља у измењеној светско-политичкој клими, чиме се бави текст 
Владимира Првуловића, као и разматрања појма безбедности у 
контексту новог, глобализованог света, што је је предмет рада 
Ђорђа Стојановића.

Корист од оваквих истраживања је непроцењива за 
процену дефинисања којим правцем и којом стратегијом треба 
да се руководи српска политика. Стога темат овог броја Српске 
политичке мисли „међународни односи и безбедност” има за циљ да 
домаћим политичким актерима понуди предлоге и могућа решења за 
„проналажење” погодне стратешке позиције и правца у безбедносно-
политичким констелацијма савременог света.

Не мање актуелно питање којим се бави наш часопис тиче 
се проблематике „транзиције и реформи”. У том смислу ауторка 
Снежана Грк детаљном анализом економске ситуације у Србији 
даје одређене савете и препоруке које креатори текуће економске 
политике земље не би требало да занемаре иако се ти савети и 
неопходне мере од стране ових актера као и од јавности могу 
доживети као „непопуларни”. Рад аутора Александра Новаковића 
упућује на размишљање о односу транзиције и национализма, 
указује на плодно методолошко одређење потоњег и кроз 
анализу постпетооктобарске политичке сцене закључује о (ин)
компатибилности ова два феномена у светлу српске транзиције и 
предстојећих реформи.



У рубрици „историјско-политиколошки огледи” заступљено 
је више аутора чији радови покривају веома интересантне теме. 
Тако текст аутора Бошка Бојовића разматра културно-историјско 
наслеђе Византије, док се питањем распада некадашње Југославије 
из различитих углова баве текстови двају аутора. Мирољуб Јевтић 
разматра утицај исламског свештенства на распад Југославије 
док Зоран Петровић Пироћанац у свом ауторском прилогу износи 
обилну „фрагментарну” документацију распада бивше земље. У 
овој рубрици се може прочитати и чланак аутора Мише Ђурковића 
који анализира „занимљиве спојеве идеологија” кроз истраживање. 
идеологије троцкизма на крају двадесетог века као и студија 
позитивних искустава развијених земаља у решавању „мањинског 
питања” чиме се бави текст ауторке Наде Радушки.

Овај број Српске политичке мисли доноси и два огледа 
из политичке теорије и филозофије. Тако се у раду Радослава 
Гаћиновића врши историјско-теоријска проблематизација идеје 
слободе као универзалне вредности и извлаче импликације о значају 
слободе као и о њеној комплементарности са другим вредностима, 
попут идеје једнакости, на пример. Други оглед аутора Дарка 
Маринковића на филозофској равни разматра питање феноменом 
„рада” и његове контекстуализације у савременом, глобализованом 
свету. Препоручујемо за читање и врло интересантан оглед из 
политичке филозофије ауторке Богдане Кољевић. У часопису се могу 
прочитати и два занимљива осврта на књиге Милоша Кнежевића и 
Чарлса Фрида из пера Слободана Антонића и Александра Новаковића.

Богатом садржају и квалитету текстова овог броја Српске 
политичке мисли додатно доприноси и нов, редизајнирани изглед 
нашег часописа. Уредништву је посебно драго да ће осведоченом 
квалитету нашег часописа од прошлог броја, овог броја а и убудуће 
додатно доприносити његов нов лик који, надамо се, представља 
успешан спој традиционалног и модерног, дакле, управо оних 
вредности до којих је уредништву стало.
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ДраганСимеуновић
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду

ОДРЕЂЕЊЕЕКСТРЕМИЗМАИЗ
УГЛАТЕОРИЈЕПОЛИТИКЕ

Резиме
У ра ду се од ре ђу је по јам екс тре ми зма из угла те о ри је по-

ли ти ке и на гла ша ва ње го ва из вор на мно го знач ност. У по гле ду де-
фи ни са ња екс тре ми зма по ли тич ка те о ри ја ни је до са да да ла баш 
пре ве ли ки до при нос ви ше се огра ни ча ва ју ћи на ко мен та ре о екс-
тре ми зму или на опис ње го вих ма ни фе ста ци ја, ци ље ва и ак те ра. 
Аутор ана ли зи ра са мул ти ди сци пли нар ног ста но ви шта фун да мен-
тал не ка рак те ри сти ке по ли тич ког екс тре ми зма, ње го ве узро ке и 
кон се квен це по дру штве но-по ли тич ки си стем. Иако је под но шљив 
са мо док је мар ги нал на по ја ва у јед ном дру штву, екс тре ми зам по 
пра ви лу ко ре спон ди ра са кри зним вре ме ни ма и ин тен зи ви ра сво је 
по сто ја ње до гра ни ца не под но шљи вог и не при хва ће ног. Екс тре ми-
зам се ис ка зу је и као ми ли тант ни ег зи би ци о ни зам услед стра ха од 
без лич но сти и у крај њем од по ни ште ња лич ног иден ти те та. 
Кључ не ре чи: екс тре ми зам, по ли тич ка те о ри ја, иден ти тет, фа на ти зам, 

груп ни нар ци зам, не то ле ран ци ја, агре сив ност

Да би смо де фи ни са ли екс тре ми зам као по ја ву ко ја је за до-
би ла многоконтекстуалнихзначења, а ко ју при  том још пра ти и 
уве ре ње да је то не што са мо по се би ра зу мљи во, ми га мо ра мо ми-
сли ти као јед ну јединственост1) и то мо ра мо чи ни ти ко ри шће њем 
оних пој мо ва ко ји су већ ја сно од ре ђе ни. Са мо на осно ву упо тре бе 
од ре ђе них као дру гих пој мо ва ми мо же мо од ре ди ти са др жај не ког 
не до вољ но или не тач но од ре ђе ног пој ма јед на ко као и не ког но вог, 
још не де фи ни са ног. 

1) Ален Ба ди ју, Прегледметаполитике, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју и 
И.П. »Фи лип Ви шњић«, Бе о град, 2008, стр. 24.
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Нео п ход но је при  том иза бра ти су штин ске, бит не пој мо ве 
по мо ћу ко јих ће мо од ре ди ти, од но сно де фи ни са ти по јам екс тре-
ми зам, јер у пој му екс тре ми зма тре ба да бу де са др жа на ње го ва су-
штина.

У слу ча је ви ма ка да је, као код екс тре ми зма, зна че ње јед не 
по ја ве спор но, увек је ко ри сно кре ну ти од ње не језичке као при-
мар не од ре ђу ју ће уте ме ље но сти, иако нај че шће не до стат не за по-
сао де фи ни са ња сло же них дру штве них по ја ва.

Као сва ки је зич ки сим бол, реч екс тре ми зам уз све се ман тич-
ке те шко ће мо же би ти об ја шње на са мо по мо ћу ску па дру гих је зич-
ких сим бо ла.2) 

Већ ети мо ло шки увид от кри ва нам пр во ва жно свој ство тог 
сим бо ла, а то је ње го ва изворнамногозначност. При том је та реч 
за раз ли ку од мно гих дру гих ре чи и задржаласвасвојапрвобитна
значења, а ујед но са раз вит ком ми љеа у ко ме је ег зи сти ра ла и на ро-
чи то са ула ском у по ље по ли ти ке задобилаиновисмисао.

Не спор но је да је ко рен ре чи екс тре ми зам ла тин ског по ре кла 
и да до ла зи од ре чи еxtremusшто зна чи крај њи или крај ност ко ја 
је на са мим гра ни ца ма одр жи вог, до пу ште ног и нор мал ног, не што 
што је на крај њем вр ху или на крај њем дну објек та, у сва ком слу ча-
ју не ка ње го ва крај ња гра ни ца. Оту да екс тре ми зам као по на ша ње 
или те жња ка крај но сти углав ном би ва лек сич ки од ре ђен као пре-
те ра ност, вр хун ски ра спон, не што што је је два под но шљи во - одр-
жи во, али и по след ње по ва жно сти и не што по след ње што се мо же 
до го ди ти3) .

Све што по сто ји има сво је границе и рас про сти ре се до њих. 
Ме ђу тим, јед но је свест о рас про стра ње но сти до сво јих гра ни ца, 
па чак и по вре ме на по тре ба да се оне про ве ре про те за њем до њих, 
њи хо вом кон тро лом и опи па ва њем Иног и ње го ве гра ни це, а не што 
је са свим дру го уко ли ко се гра ни це про гла се су шти ном ства ри, а 
те жња ка њи ма и би ти са ње на њи ма сми слом ег зи стен ци је. Та ква 
усме ре ност ка крај но сти и гра ни ци во ди по пра ви лу њи хо вом пре-
ла ску и угро жа ва њу дру гих бу ду ћи да је на ша гра ни ца, чак и он да 
ка да из гле да да по сто ји пра зан ме ђу про стор, увек гра ни ца са не-
ким или не чим.

Про ве ра сво јих гра ни ца је про ве ра сво је целости ко ја ни ког 
не угро жа ва а пот по ма же обликовањеиодржавањесвестио свом 
идентитету. Ми смо оно што је смо и докле је смо, од но сно до кле 
се про сти ре мо. 
2) Ви ди: Мар ко вић, Ми ха и ло, Филозофскиосновинауке, СА НУ, Бе о град, 1984.

3) Ви ди: OxfordLatinDictionary, Ed. by P. G. W. Gla re, Ox ford, Cla ren don Press, стр. 662
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Сва ко би ће има по тре бу да се по пут чо ве ка у кре ве ту по-
не кад про тег не до сво јих крај њих гра ни ца и то се сма тра при хва-
тљи вим. Но по ред на ших ви дљи вих, чул но од ре дљи вих гра ни ца 
по сто је и ра зно вр сне, па и на ше соп стве не невидљивегранице. Оне 
су не ка вр ста ло гич ног на став ка на ших ви дљи вих и уоп ште мер-
љи вих гра ни ца, продужетак наших екстремитета. Око нас се 
рас про сти ре не ви дљи ва те ри то ри ја ко ја ни је Ми али нам при па да 
као по твр да на ше га Ја. То се нај бо ље ви ди ка да не ко по ку ша да нам 
при ђе пре ви ше бли зу. Ми та да или уз ми че мо и са со бом по вла чи-
мо сво је не ви дљи во по ље ко је нас окру жу је или зах те ва мо да се тај 
Ини др жи на не ка квом, са мо на ма зна ном од сто ја њу, од нас. Тач на 
гра ни ца тог по ља ва ри ра. По не кад нам се не ко мо же при бли жи ти 
до при љу бље ња а да не осе ти мо да нам је гра ни ца по ља ко је нас 
окру жу је по вре ђе на, а по не кад пак те жи мо да бу де мо што да ље 
фи зич ки од не ке мр ске или по нас мо гу ће опа сне осо бе. На и ме, 
мржњаистрахидузаједно. Очи глед но су те гра ни це су бјек тив не 
и да као та кве по твр ђу ју да је оноштосмопонамаМииштоје
понамакрајње,алијошувекнаше,честоузониизразитосубјек-
тивногдоживљаја.

Исто та ко, и уполитицифлуктуирапојамкрајњегодносно
екстремног, те нам је че сто у гра ни ца ма на шег или при хва тљи вог 
као на шег, не што што у не ким дру гим окол но сти ма ни је. Кри те ри-
јум је исти - да ли сма тра мо да је то што пре ла зи гра ни це ко ри сно 
или штет но по нас или по дру ге.

По твр да су бјек тив но сти је и то што чешће сматрамо екс-
тремнимтуђенегонашепонашање, наш ула зак у не што, што је 
угро жа ва ње не чи је не ви дљи ве гра ни це. Исто та ко је бит на и мера
теугрожености.Екстремизамјеподношљивсамодокјемарги-
налнапојавау јед ном дру штву. Чак и кад се пре ђу гра ни це при-
хва тљи вог, ако је то на ни воу изо ло ва ног ин ци ден та са ма лим 
не га тив ним по сле ди ца ма, та ква по ја ва не ће би ти оце ње на као екс-
тре ми зам, иако је чин екс тре ми зма. При том гра ни це до пу ште ног и 
при хва тљи вог су та ко ђе вр ло су бјек тив но од ре ђе не. За то се до га ђа 
да оно што је иако екс тре ми зам за нас још увек у гра ни ца ма при-
хва тљи вог, за дру ге пре ла зи гра ни це до пу ште ног. Та ко ђе, екс тре-
ми зам тре ба ми сли ти као по ја ву у времену, а не са мо у про сто ру, 
јер оно што је би ло екс трем но ју че не мо ра би ти, да нас или су тра 
и viceversa. 

Исто је и са екс тре ми змом упросторномграницама. Док је 
ре ци мо на Бал ка ну ба ти на ње же не и де це још увек при лич но уоби-
ча је на по ја ва, у Скан ди на ви ји се ако не ко ис ту че же ну или де те 
пр во во ди код пси хи ја тра да се ви ди да ли је нор ма лан па тек он да 
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у по ли ци ју, до тле се у Ин ди ји же не, на ро чи то не ве сте, још увек 
спа љу ју уко ли ко не до не су обе ћа ни ми раз или не слу ша ју му жа. 
Иако је у све три сре ди не реч о на си љу над же на ма и де цом као, 
без об зи ра на сво је ра зно вр сне по јав не фор ме, исто вр сном струк-
ту рал ном, пре ци зни је ре че но по ро дич ном на си љу, оно очи то не ма 
у раз ли чи тим про сто ри ма увек ста тус екс трем ног по на ша ња чак и 
кад има за по сле ди цу по ве ћа ни сте пен де струк ци је.

Очи глед но је да про тег ну тост до крај њих гра ни ца мо же би ти 
прихватљиво и при хва ће но као по вре ме на и из ну ђе на по ја ва, али 
неикаотрајностање. Ни по је ди нац ни дру штво објек тив но не 
мо гу да под не су ту вр сту ра за пе то сти и ни је чу до да је ра за пи ња-
ње чо ве ка на кр сту и ње го во рас те за ње на ра зним ин кви зи ци о ним 
спра ва ма од у век пред ста вља ло об ли ке нај ве ћег му че ња и трп ње. 
Оту да нежељеностекстремизма и оту да и оно из вор но лек сич ко 
зна че ње по ко ме еxtremusзна чи оно последњештотребадаседе-
сиакоможедаседеси.

По што је људ ском би ћу свој стве но да му је увеккривнеко
други, а не оно са мо, ми, стал но тра га ју ћи за ви нов ни ци ма на ших 
не во ља, не са мо да из на ла зи мо на ше крив це, већ их ус пут (све сно 
и не све сно) и ка те го ри ше мо, при че му оне нај те же крив це, би ло 
ствар не би ло прет по ста вље не, од ре ђу је мо као на ше не при ја те ље. 
Што су нам не во ље ве ће то је ту ђа кри ви ца те жа. По себ но су нам 
у те шким вре ме ни ма очи упр те у дру ге као по тен ци јал не крив це 
за све на ше не да ће. Дра стич на фор ма окри вља ва ња је ка да се до-
спе до тле да је до вољ но би ти дру га чи ји, би ти не што дру го па би ти 
сум њив и крив.4) 

Спо соб ност про те за ња до крај њих гра ни ца и те жња да 
се оста не на њи ма као два бит на свој ства екс тре ми зма до-
ла зе до из ра жа ја у од но су пре ма ствар ном или има ги нар ном 
крив цу. У до ме ну по ли тич ке те о ри је, мно ги са вре ме ни ауто-
ри, а не ки од њих и на гла ше но као ре ци мо Нозик5), уоча ва ју 
да де сни екс тре ми зам гле да на не при ја те ља као на зло, ма да 
не ну де об ја шње ње за то.

Вра ти мо се ста њу кри зе, би ло као си ту а ци је би ло као трај-
ни јег ста ња, би ло као ин ди ви ду ал ном би ло као ко лек тив ном ста њу. 
Оно је за ову те му ва жно јер кризаиекстремизам иду за јед но, што 
не зна чи да не по сто је и дру ги оки да чи ње го ве по ја ве не за ви сни 
од кри зе. 
4) Ви ди оп шир ни је о ме ха ни зму кри ви це у: Дра ган Си ме у но вић, Српскаколективнакри-

вица, Но лит, Бе о град, 2007.

5) Пре ма: Al bert, Bre ton, Politicalextremismandrationality, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 2002, стр. 72.
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На и ме, би ти у не да ћа ма или у про бле му увек зна чи би ти у 
ло ши јем по ло жа ју у од но су на не ко га, би ти бар тре нут но ин фе-
ри ор ни ји. Осећањеинфериорностирађазависти ства ра у на ма 
по тре бу да оне ко ји су у бо љем по ло жа ју, а ти ме бар у не че му и 
»бо љи« од нас, оште ти мо ти ме што ће мо им од у зе ти или по ни шти-
ти пред ност над на ма. Ти ме их ујед но и ка жња ва мо за ма ни фе сто-
ва ну до ми на ци ју над на ма ко ја им по на шем су бјек тив ном су ду не 
при па да, и на тај на чин до ка зу је мо и се би и њи ма да ни смо то ли ко 
или да ни смо уоп ште ин фе ри ор ни у од но су на њих. 

Та ква на ша ре ак ци ја спа да у до мен самоафирмације ко ја 
се на пла ну за сни ва ња и ис ка зи ва ња екс тре ми зма ја вља удване-
гативнавида. Пр ви се ис ка зу је у ви ду не га тив ног од но са пре ма 
»ни жи ма« (чи тај »го ри ма«) од нас што нам је по треб но за оја ча-
ње на шег су пер е га и као под стрек за об ра чун са »бо љи ма« што је 
већ дру ги не га тив ни вид са мо а фир ма ци је, од но сно са »ви ши ма« 
од нас, а то су сви они пре ма ко ји ма осе ћа мо за вист. У крај њем, то 
мо гу би ти и свиприпаднициједногнародаилирасе. Као до каз ко 
је ви ше а ко ни же по зи ци о ни ран узи ма се обич но не ка вред но сна 
кон струк ци ја, на при мер »ци ви ли за циј ска ле стви ца«, и то раз у ме 
се она ко ју је као вред ност усво јио наш ко лек ти ви тет.

Ако је та ква не га тив на са мо а фир ма ци ја фре квент на и ин тен-
зив на она во ди у стањексенофобије ко је мо же би ти, до ду ше, по-
не кад и де ли мич но објек тив но усло вље но. Ре ци мо, ис тра жи ва ња 
ОУН ко ја при ка зу ју Гр ке као је дан од нај ксе но фо бич ни јих на ро да 
на све ту, а за це ло у Евро пи, мо ра ла би узе ти у об зир и чи ње ни це 
да на све ту не по сто ји ни је дан на род сро дан Гр ци ма, ни ти ије дан 
је зик сро дан грч ком што ите ка ко мо же код Гр ка иза зи ва ти или по ја-
ча ти не са мо осе ћа ње ет нич ке по себ но сти, не го и изо ла ци је. Осим 
Гр ка, као из у зет но ксе но фо би чан на род сма тра ју се, по не ким ис-
тра жи ва њи ма, и Ма ђа ри.6)

Екс тре ми зам се ис ка зу је и као милитантниегзибиционизам. 
Страх од без лич но сти и у крај њем од по ни ште ња На ше7) ин ди ви-
ду ал но сти ко је би мо гло да во ди чи ну На шег фи зич ког по ни ште ња, 
на те ру је на ми ли тант ни об лик ис ка зи ва ња и по твр ђи ва ња се бе као 
Ја ко је не до зво ља ва да га пре пла ви и по ни шти Ино од но сно Дру го. 
Уко ли ко је Дру го ви ше непознато оно у на ма ви ше иза зи ва от пор и 
страх. Све оно што не мо же мо да пој ми мо, ако не као до бро, а оно 

6) Грч ка и Ма ђар ска су пре ма ис тра жи ва њи ма нај ксе но фо бич ни је зе мље у ЕУ са ин дек сом 
ксе но фо бич но сти пре ко 0,5, а за њи ма сле ди Пољ ска. Ци ти ра но пре ма: Gi an car lo Va lo ri, 
„The Euro pean Union, An ti se mi tism, Ra cism and Xe no fo bia“, The Israel Jo ur nal of For gein 
Af fa irs, Vol. one, 2007, стр. 80.

7)  “На ше” ов де ни је ми шље но та ко да об у хва та са мо ин ди ви ду ум, већ и све оно са чим се 
ин ди ви ду ум иден ти фи ку је - од гру пе ко јој сма тра да при па да до усво је них вред но сти.
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бар као не у гро жа ва ју ће по нас, иза зи ва у на ма зеб њу и спрем ност 
на ре спект, али и спрем ност на од бра ну (а ни је ли људ ско би ће 
сми сли ло да је на пад нај бо ља од бра на) од тог не по зна тог све до 
мо мен та ње го вог по и ма ња од но сно спо зна ва ња. Мо ме нат спо зна је 
је за пра во од лу чу ју ћи за фор ми ра ње на шег ста ва пре ма не ко ме или 
не че му. То је ујед но мо ме нат пре тва ра ња не че га или не ко га ко је за 
нас сло вио као Не би ће у Би ће. Та да страх од ни че га не мо ра не ста-
ти већ мо же би ти и за ме њен стра хом од не че га уко ли ко уста но ви мо 
да је са зна то опа сно по нас. Ако би се ме рио страх од ни че га и не-
че га, страходНичега би био ја чи као и све ира ци о нал но што нас 
об у зи ма. Ни шта ви ло је од у век пла ши ло и пла ши ће чо ве ка мно го 
ви ше од би ло че га што је спо зна то. Оту да страх од смр ти до жи вље-
не као пут у Ни шта, страх од бес кра ја ва си о не, али оту да и њи хо ва 
те мат ска при влач ност. Ако не по стиг не мо бли скост са не по зна тим, 
у на ма оста је страх од ње га, а где је страх ту је и за зи ра ње ко је, ако 
по тра је, по ста је мр жња. По пра ви лу, увек не во ли мо оне или оно 
че га се бо ји мо.

Све кул ту ре по зна ју екс тре ми зам као што по се ду ју и соп-
стве не си сте ме за шти те од Непознатог. Екс тре ми зам се у мно гим 
од њих до жи вља ва тек као пре те ра на ре ак ци ја, па чак и као пре-
те ран страх од Не по зна тог. Ни су рет ка ни веровањадајенајбоља
превенцијаодопасностикојуНепознатосасобомможедонети
његовоуништење. Та ква ве ро ва ња су из раз не ма ња ре ше ња и од-
го во ра на пи та ње да ли не по зна то и опа сно. Не у кост и не зна ње 
оних ко ји од лу чу ју о оно ме што од лу чу ју, би ло да од лу чу ју о се би, 
на ма или дру ги ма или не за ви сно од то га да ли тек же ле да од лу чу-
ју, увек во ди ис кљу чи вим од лу ка ма штет ним по не ког. Та ко сти же-
мо до искључивостикаобитногсвојства екс тре ми зма за сно ва ног 
на не мо гућ но сти спо зна је. Та не мо гућ ност мо же би ти су бјек тив не 
ко ли ко и објек тив не при ро де. Ре ци мо, спре ча ва ње но вих и по зи-
тив них са зна ња о не ко ме ко га сма тра мо не при ја те љем че сто мо же 
би ти спу та но предрасудама ко је нас оме та ју да про ме ни мо на ше 
ми шље ње на осно ву са зна ња. Оту да сва ки екс тре ми зам под ра зу-
ме ва не са мо по сто ја ње пред ра су да већ и њи хо во тра ја ње. При том, 
за ми сао о оп штем от кла ња њу пред ра су да као јед но став ном на чи ну 
да се на тај на чин ис ко ре ни и екс тре ми зам, ни је ни ма ло ла ко спро-
во дљи ва већ из раз ло га ко ји је до бро уочио ХансГеоргГадамер, 
а то је да је ве ли ки про блем са пред ра су да ма тај што мо гу би ти и 
тач не.

Непријатељатребаучинитибезопасним, а то се мо же по-
сти ћи или ње го вим уништењем или претварањем Њих у Нас.
Оту да су план ске вер ске и на ци о нал не аси ми ла ци је не са мо та ко 
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че сто већ и та ко успе шно ко ри шће не да се от кло ни опа сност од 
Иних. Да нас кад у са вре ме но до ба ни је ви ше та ко ла ко ни при ча ти 
о ис тре бље њу про тив ни ка, а ка мо ли то спро во ди ти у де ло, има мо 
но ви тренд. Пре о бли ча ва ње ствар них, по тен ци јал них или прет по-
ста вље них по ли тич ких про тив ни ка као Иних и као »не при ја те ља« 
се вр ши њи хо вим на те ри ва њем на при хва та ње од ре ђе не по ли ти ке 
и ње них вред но сти као сво јих. На те ри ва њем Њих да по ста ну Ми 
не са мо да се уру ша ва њи хов иден ти тет не го се и от кла ња опа-
сност по нас. На тај на чин сла би и екс тре ми стич ки од нос пре ма 
Њи ма јер сад кад су и они Ми, зна мо ко су. Осим то га, кад су део 
нас ми их кон тро ли ше мо, а њи хо ва од го вор ност као но вих де ло ва 
оно га што је Ми је да ле ко ве ћа од од го вор но сти ста рих. Ка ко смо 
Ми нај бо љи њи ма је ука за на ве ли ка част да по ста ну Ми и они је 
мо ра ју ис по што ва ти сво јим по ја ча ним ан га жма ном пре ма све му 
оно ме што је сте Ми, пре све га од но сом пре ма ње го вим вред но-
сти ма и ци ље ви ма. То об ја шња ва по сту па ња ти па »по ту ри ца го ри 
од Тур чи на«, од но сно по ка то ли че них Ср ба ко ји су пред ња чи ли у 
ге но цид ним рад ња ма да би се до ка за ли као део но вог Ми, и ти-
ме пот пу но по твр ди ли новиидентитет. Тек пот пу но по твр ђе ни 
иден ти тет се при хва та као исти, а ти ме се от кла ња и сва ка сум ња 
у ло јал ност Но вог. Но во по ста је ста ро, а Не по зна то по ста је по зна-
то. Ми ре чи ма не ве ру је већ де ли ма, а нај вред ни је од свих де ла је 
саможртвовање као нај ве ћи до каз ода но сти. При  том са мо жр тво-
ва ње не тре ба би ти схва ће но као фи зич ко, већ пре као ду хов но. Од-
ри ца ње од ста рих вред но сти је оно пра во од ри ца ње од до та да шњег 
иден ти те та и вред ни је је од од ри ца ња од жи во та јер не ко мо же и 
умре ти а оста ти не при ја тељ. Ако та кав има про из во де ду ха ко ји 
нас угро жа ва ју об ра чун са њим тра је и по сле ње го ве смр ти, да кле 
и кад је фи зич ки без о па сан и не при су тан. 

Ка ко сва ки екс тре ми зам формално има одбрамбени став, 
би ло осно ва ни би ло нео сно ва ни, а бра не се по пра ви лу нај ви ше 
вред но сти и до бро при пад ни ка гру пе у чи је име екс тре ми сти исту-
па ју, у ра спо ну од ду хов них па све до го лих жи во та ти ме се сти че 
пра во на бес ком про ми сност у бор би за те вред но сти, а она се вр ло 
бр зо и ла ко пре тва ра у правонанетрпељивост, од но сно не то ле-
ран ци ју. 

Та кво »пра во« се за сни ва на то ме да су Но во, Ту ђе и Стра но 
опа сни са ми по се би у та ко ве ли кој ме ри да им се са мо ода бра ни 
ко ји их пре по зна ју, ко ји су чувари групеињеногдобра мо гу су-
прот ста ви ти или ко ји је ди ни мо гу во ди ти гру пу у бор би про тив те 
вр сте зла. Ва жност чу ва ног окре пљу је код чу ва ра фа на тич но је-
згро ко је по сто ји у сва кој лич но сти и да је јој осећајпојачанеодго-
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ворности,а ти ме и по себ но сти у од но су на дру ге чла но ве гру пе. 
Оту да фанатизам као свој ство екс тре ми зма.

Вигилантистичка димензија екс тре ми зма се при  том не 
огра ни ча ва са мо на чу ва ње ста рих вред но сти ра ди очу ва ња до бра 
гру пе, већ и на пра во ода би ра но вих вред но сти и уоп ште пу та у бу-
дућ ност. Ту сти же мо до још јед ног свој ства екс тре ми зма, а то је да 
сва ки екс тре ми зам под ра зу ме ва отво ре ни или при кри ве ни захтев
навођствогрупе ко ју те жи да пред ста вља. 

Ако је Но во, Ту ђе и Стра но то у то ли кој ме ри он да се оно 
оди ста не мо же ни пој ми ти, а са мим тим ни при хва ти ти, па је ло-
гич но што се до жи вља ва као Не би ће и Ни шта ви ло. Од то га до уве-
ре ња да је као и у сва ком не би ћу са др жа но не што не при род но и 
нат при род но, ко је по се ду је ве ћу сна гу од нас са мо је је дан ко рак. 
Свест о ја чи ни не чег, по тен ци јал но опа сном по нас на го ни нас на 
удруживање. Оту да екс тре ми сти рет ко ка да ни су здру же ни у гру-
пе. Ти ме они ујед но и ша љу по ру ку свом ко лек ти ви те ту да је спас 
од Дру гог у сло зи и за јед ни штву ко ји са ми по се би не мо гу ла ко 
би ти оства ре ни као вред но сти, већ ви ше пред ста вља ју при ма мљив 
сло ган ко јим се ла ко при до би ја ју за ак ци ју мно ги ко ји не но се у 
се би ни то ли ко мр жње пре ма Дру гом ни то ли ко стра ха од ње га, 
али има ју раз ви је ну свест со ли дар но сти и осе ћај со ци јал не од го-
вор но сти за сво ју за јед ни цу, што се мо же кре та ти у ра спо ну бри ге 
за по ро ди цу до оно га што по ли тич ки ко ло кви јал но на зи ва мо па-
три о ти змом.

Чи ње ни ца да је вишеекстремистамеђуприпадницимаму-
шкогпола се ба зи ра до брим де лом на чу вар ској као би о ло шки и 
тра ди ци о нал но ви ше му шкој по зи ци ји, али и на чи ње ни ци да је 
нарцизам ја чи код му шка ра ца не го код же на. Са мим тим спрем ност 
да се од ба ци не што Дру го што ни сам Ја или Ми је да ле ко из ра же-
ни ја код му шка ра ца. На ро чи то страх да би не ко дру ги мо гао би ти 
до ми нант ни ји, ува же ни ји, узор ни ји за дру ге и ти ме хи је рар хиј ски 
бо ље по зи ци о ни ран у од но су на нас до во ди до не тр пе љи во сти не 
са мо пре ма по је дин цу, већ и пре ма це лој ње го вој ра си, на ци ји, вер-
ској или не кој дру гој гру па ци ји. Он ни је Ми, он при па да Њи ма, а 
ка ко они ни су бо љи од нас по што смо Ми у све му нај бо љи он да и 
ње го ва вред ност не мо же би ти ве ћа од мо је. Та ко се груп ни нар ци-
зам ја вља као те ра пе ут ско сред ство за ле че ње окр ње ног ин ди ви-
ду ал ног.

Ег зи би ци о ни зам се ов де ја вља као пре вен тив но по на ша ње, 
ако не упла ше них оно за бри ну тих по се бе бли жње и свој род, ве ру 
или ра су. Оту да екс тре ми сти ви де се бе као спа си те ље сво јих ши-



ДраганСимеуновић Одређењеекстремизмаизуглатеоријеиполитике

19

рих дру штве них гру па ко ји ма, раз у ме се, по де фи ни ци ји мо ра ју 
при па да ти.

Ме ђу тим, екс тре ми зам као милитантниегзибиционизам се 
за сни ва на по тре би да бу де мо при ме ће ни и потврђениоддругих 
сво јим из гле дом и по на ша њем. Оде ћа ко ја од ска че од оде ће дру-
гих, сло га ни ко ји па ра ју уши и по на ша ње ко је је из ван окви ра со-
ци јал но и за кон ски при хва тљи вог су ви зу ел на, ма да раз у ме се не 
је ди на ни ти до вољ на по твр да екс тре ми зма. И у жи во тињ ском све-
ту увек има је дин ки ко је сво јим ра то бор ни јим или пре тен ци о зни-
јим др жа њем на сто је да пле не па жњу оста лих чла но ва гру пе, или 
пак да ти ме од би ју не при ја те ља. Та кво по на ша ње тре ба да исто-
вре ме но пред ста ви је дин ку и као из у зет ну си гур ну у се бе и као 
моћ ну да са вла да опа сност што су ујед но и ка рак те ри сти ке ко је 
во де до жи вља ју не ке је дин ке као ствар ног или по тен ци јал ног во-
ђе. Екс тре ми сти, ис ти ца ли то фор мал но или не, за пра во увек те же 
да пре у зму ру ко во ђе ње сво јом гру пом, од но сно гру пом у чи је име 
на сту па ју. Али, оту да и не ка вр ста при род ног от по ра пре ма њи ма. 
Као би ће сло бо де чо век не же ли да бу де во ђен ни он да ка да је то 
ствар но по треб но, или бар не же ли да се ви ди да је во ђен. Ње гов 
нар ци зам је тај ко ји му то не до пу шта. При вид сло бо де је оту да че-
шћа по ја ва од сло бо де са ме.

Упра во ту ле жи узрок жестине са ко јом на сту па ју екс тре-
ми сти у по ли ти ци. На гон за де струк ци јом са др жи и же љу за ауто-
де струк ци јом као сво ју под вр сту. Код екс тре ми зма по тре ба да се 
за шти ти мо од прет по ста вље но опа сног Не по зна тог и пре на гла ше-
но опа сног Дру гог под ра зу ме ва са по зи ци је не фор ма ли зо ва ног или 
фор ма ли зо ва ног вођ ства оста ли ма упу ћен захтевпреуређењаси-
стемазаштитесоп стве не гру пе у мно го ефи ка сни ји, ма да не и у 
ху ма ни ји, системнапада, и то у та квој ме ри ко ја под ра зу ме ва пре-
ком по но ва ње це лог по рет ка гру пе или за јед ни це, што да нас зна-
чи и дру штве ног по рет ка, у ми ли тант ни као нај е фи ка сни ји об лик 
ор га ни зо ва ња у слу ча ју опа сно сти. То да ли је опа сност ствар но 
то ли ка или не те шко да мо же би ти утвр ђе но оком по је дин ца. Илу-
зи ја ко ја је бит и вр хун ско уме ће по ли ти ке и у овом слу ча ју игра 
сво ју огром ну уло гу. Наш до жи вљај не чег се пре тва ра у тврд њу о 
ствар но сти. Екстремизамрасејаваиувећаванашстрах као страх 
оста лих ко ји ни је ра ван њи хо вом, а у сва ком стра ху су ве ли ке очи.

На си ље сво је гру пе, а по го то ву сталнаспремностнанасиље 
се прав да нужношћупревенцијекориснепосве при пад ни ке сво је 
гру пе, али је ујед но и вид ни знак спрем но сти на ве ће по жр тво ва-
ње и са мо ра зу мљи ва ре ак ци ја ко је обич но ис ка зу ју ја чи од дру гих 
и во ђе. Екс тре ми зам очи то рачунанаљудскупотребудабудемо
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заштићеничакиондакаднисмоугрожени или ка да то и не за-
слу жу је мо. Оту да у свим дру штви ма стал ни и не ма ли ка па ци тет 
раз у ме ва ња и то ле ран ци је пре ма екс тре ми зму и бар пар ци јал ног 
са мо и ден ти фи ко ва ња са екс тре ми сти ма ко ји ни је пра ћен и спрем-
но шћу истог то ли ког бро ја љу ди да им се при кљу чи.8) Свест да то 
они »чи не због нас« је оп шта под ло га оправ да ња по сту па ка екс-
тре ми ста у сва кој сре ди ни.

Сва ка опа сна си ту а ци ја по соп стве ни ко лек тив зах те ва по-
ве ћа но ула га ње снагеипамети.Па мет је та ко ја од ре ђу је ка да се 
пре вен тив но и уоп ште пра во вре ме но по ка зу је сна га да би се от кло-
ни ла опа сност. Гре шка екс тре ми ста је углав ном у то ме што они не 
по шту ју то као ну жност те ком би на ци ју сна ге и па ме ти као фор му-
лу спа со но сног ре а го ва ња за ме њу ју ком би на ци јом снагеиемоције. 
Не до ста так зна ња да се пре по зна пра ва опа сност се на до ме шћу је 
на гон ским или уоп ште ним ис ку стве ним пре по зна ва њем не при ја-
те ља. За то се у свом обра ћа њу ма са ма и не обра ћа ју ра зу му ни ти 
по ку ша ва ју да иза зо ву ра зум ну ре ак ци ју. Као што би ре као Ге белс 
- »Во ђа го во ри ср цу«. Њи хов циљ је иза зи ва ње емо ци ја јер емо тив-
но ре а го ва ње до при но си со ци јал ној тур бу лен ци ји ко ју под ра зу ме-
ва сва ки екс тре ми зам. 

Ис ка зи ва ње сна ге је по не кад не ми нов но као оно по ме ну то 
ис те за ње до гра ни ца ор га ни зма и оту да су уза луд ни сви на по ри 
вла сти да екс тре ми сте убе де да оста ну са мо у гра ни ца ма вер бал-
ног иска ка ња из по ли тич ке нор мал но сти и у окви ри ма кон вен ци је.

На про сто, екстремизамјепресвегаставкогаможедасле-
диипонашање, а да ле ко је ма ње све оста ло. Ње му ни је по треб на 
екс трем на иде ја да би био екс тре ман јер сва ку иде ју мо же на чи ном 
ре а ли за ци је, да кле по на ша њем, да пре тво ри у не при хва тљи ву по 
дру ге. Ви ше је у пи та њу став пре ма иде ји и на чин ко јим се она 
спро во ди. Ре ци мо, Адолф Хи тлер је те жио со ци ја ли зму, али са мо 
за свој на род и то по це ну уни ште ња и пот чи ња ва ња дру гих на ро-
да, па оту да ње гов до жи вљај и иде ја со ци ја ли зма као су пер на ци о-
нал ног про јек та ни су мо гли би ти при хва тљи ви не са мо за истин ске 
со ци ја ли сте, већ ни за ко га ко ни је био про не мач ки на ци о нал-екс-
тре ми ста, бу ду ћи да је иде ја со ци ја ли зма од у век би ла бар фор мал-
но пра ће на иде јом јед на ко сти на ро да. 

Екс тре ми зам зах те ва монолитниидентитет,вер ски, ра сни, 
на ци о нал ни, све јед но. 
8) У СР Не мач кој је пре ма ис тра жи ва њи ма спро во ђе ним у по след њих два де сет го ди-

на (1984-2005) ско ро кон стан тан број ста нов ни ка ко ји осе ћа ју не при ја тељ ство пре ма 
стран ци ма (око 30%), као и оних ко је се бе ква ли фи ку ју као при ста ли це екс тре ми зма 
(око 15%). 
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Чи ње ни ца је да при мор ди јал ни обра зац осна же ња сла ба-
шног Ја ра ди пре жи вља ва ња и по тре бе сва ке вр сте за шти те зах-
те ва ојачањеидентитетакрозпоистовећивањесанекомгрупом
ко ју пред ста вља мо што сна жни јом и уоп ште ква ли тет ни јом да би 
се као ње ни при пад ни ци бо ље и си гур ни је осе ћа ли. Ме ђу тим, то 
по и сто ве ћи ва ње не мо же по ста ти са мо се би циљ.

За екс тре ми сте нема квалитетног мешаног идентитета 
за то што он оте жа ва ју ћи од го вор на пи та ње »Ко сам ја?«, не до-
зво ља ва чи сту свест о се би. Оту да је ме ша ни иден ти тет »не чист«, 
оту да осу да ме шо ви тих бра ко ва, оту да при пад ник гру пе не ма пра ва 
пре ла ска у дру ги иден ти тет, оту да то ли ка мр жња пре ма ствар ним 
или при вид ним из дај ни ци ма - не за ви сно од то га да ли се ра ди о 
пре ла ску у дру гу ве ру, на ци ју, по ли тич ку оп ци ју или на про сто у 
дру ги на ви јач ки та бор. 

Мржњапремапребезима, као и њи хо ва уз врат на мр жња је 
у екс тре мич ким сре ди на ма и екс трем ним си ту а ци ја ма оди ста на-
гон ски струк ту ри ра на и нај стра шни ја је од свих вр ста мр жње. У 
пи та њу је дво стру ки страх. Пр во, као страх од сла бље ња свог ко-
лек ти ва од ли вом ње го вих при пад ни ка и дру го, као страх од оја ча-
ња »њи хо вог« ко лек ти ва као не при ја тељ ског, да кле као страх од 
дво стру ке ште те, па је оту да ваљ да и ка зна удво стру че на на пла ну 
мр жње, осу де и сте пе на же ље ног на си ља над »из дај ни ком«. Ти-
ме се да об ја сни ти и ве ћи број уда ра ца ру ком или но жем (у САД 
про сеч но 22) од уоби ча је ног при ли ком на па да де сних екс тре ми ста 
на хо мо сек су ал це по што су они »из да ли« му шки род. У по за ди ни 
то га је осе ћај ин фе ри ор но сти и ма ње вред но сти. »Ми« да кле ни-
смо до вољ но до бри да би тај био са на ма, и већ сам чин од ла ска 
код »њих« зна чи не си гур ни ма ме ђу »на ма«да су »они« бо љи, а ти-
ме што су га при хва ти ли зна чи и да је он бо љи од нас. До вољ но 
раз ло га да »он« и »они« бу ду ка жње ни, од но сно да им се на не се 
ште та ко јом би се сма њи ле њи хо ве пред но сти у од но су на нас. На 
по ли тич ком пла ну се по себ но, из над мно гих дру гих, уз ди же мит
оиздајидру гих као раз ло гу соп стве них не у спе ха и осу је ће но сти. 

Нај си гур ни ја ели ми на ци ја свих пред но сти про тив ни ка се по 
ми шље њу екс тре ми ста по сти же ели ми на ци јом са мих не при ја те-
ља, што под ра зу ме ва и њи хо ву фи зич ку ели ми на ци ју. Ка да се то са 
ин ди ви ду ал ног као ми кро со ци јал ног, по диг не на ни во ко лек тив ног 
као ма кро со ци јал ног од но са као ре зул тат до би ја мо масовнополи-
тичкоубиствопаигеноцид.

Ако се цео је дан на род, или сви при пад ни ци не ке ра сне или 
вер ске гру пе мо гу да до жи вља ва ју као не по мир љи ви не при ја те љи, 
он да је и њи хо во ис тре бље ње као ре ше ње ко је ну де екс тре ми сти 
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је ди но схва тљи во као по ку шај »чу ва ра« да промпт но за вр ше свој 
по сао чу ва ња и по том не сме та но са мо упра вља ју. Оту да ло го ри 
смр ти и ма сов не чист ке љу ди ко ји су кри ви за то што при па да ју 
»они ма«. Свет је као и ње го ва исто ри ја пре пун при ме ра по ку ша ја 
ис тре бље ња не ких ко лек ти ви те та. Про блем је што се они нај по зна-
ти ји, а че сто и нај те жи при ме ри ису ви ше че сто по ми њу та ко да се 
сти че ути сак да су и је ди ни. Ре ци мо, бар код нас сви зна ју за уста-
шки ло гор Ја се но вац у ко ме су уби ја ни Ср би, Је вре ји и Ро ми, али 
ко ли ко љу ди ре ци мо зна за уста шки ло гор Ја дов но иако је у ње му 
за са мо 132 да на уби је но 42.246 ли ца, та ко ђе ма хом Ср ба и Је вре-
ја, од че га је пре ко хи ља ду би ло мла ђе од 14 го ди на9). На сто ти не 
ја ма, та ко зва них »без дан ки« све до чи о по ку ша ји ма да се ком плекс 
ин фе ри ор но сти пре то чен у за вист, мр жњу и по ли тич ки екс тре ми-
зам из ле чи уби ством не ду жних. Ниг де се та ко као у по ли ти ци не 
по твр ђу је екс пли цит но оно пра ви ло, ко је вр ло уме сно ис ти че Вла-
де та Је ро тић, да сва ка за вист уко ли ко по тра је пре ла зи у зло чин.

Са дру ге стра не, уста штво је во ди ло ства ра њу или по ја ча-
ва њу по сто је ћег екс тре ми зма код Ср ба чи ји ре зул тат је, из ме ђу 
оста лог, био не са мо по ли тич ки већ и ци ви ли за циј ски не до зво љи-
ва ге не ра ли за ци ја да су сви Хр ва ти уста ше или пак да су Хр ва ти 
ге но ци дан на род. Та ко екс тре ми зам ко ји сам по чи ва на пред ра су-
да ма, ства ра пред ра су де на су прот ној стра ни чи ме се зло за пра во 
са мо умно жа ва а ни ма ло не от кла ња.

Из гле да да су људскапотребазасигурношћуипотребаза
уваженошћутесно повезане и да их увек тре ба по сма тра ти као 
це ли ну ко ја има два ли ца. Шта је дру го по тре ба за ува же но шћу до 
же ља да том ува же но шћу бу де мо при зна ти и по твр ђе ни од не ко га 
као »не ко«, а ти ме и обезбеђениоднапада са те стра не. Не це ни се 
оно што је »ни шта« и онај ко је »ни ко«, и они су сва ко ме на уда ру. 
За то се љу ди на гон ски осе ћа ју угро же ни уко ли ко ни су ува же ни. 
Да кле, сти ца ње и има ње иден ти те та је у функ ци ји бар де ли мич ног 
по сти за ња лич не без бед но сти. Иако та ква за шти та ни је ап со лут на, 
она чак и као пар ци јал на ите ка ко мно го зна чи на шем (сва ком) не-
си гур ном Ја. Оту да то ли ко на по ра да бу де мо при зна ти од дру гих, 
али оту да и то ли ко не во ља јер би ти ува жен зна чи би ти у пред но сти 
у од но су на не у ва же не, а то је иза зов не то ле рант ни ма да по ни ште 
ту пред ност ако ин ди ви дуа ко ја је ува же на ни је на »њи хо вој« стра-
ни. Та ко се же ља за при зна њем ја вља и као узрок бор бе ко ли ко и 
на прет ка, ка ко лич них та ко и дру штве них. Јер, пра вог дру штве ног 
на прет ка на пла ну то ле ран ци је не мо же би ти ако љу ди не ува жа-
ва ју јед ни дру ге, а да би се то по сти гло, да би не ко био по што ван 

9) Ви ди: Ђу ро За те за ло, Јадовно,комплексусташкихлогора1941,Бе о град, 2008.
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од дру гих он мо ра пр во би ти по што ван од са мог се бе. Да кле, екс-
тре ми зам се мо же од стра ни ти толеранцијом ако се она схва ти као 
про цес ко ји укљу чу је и са мо вред но ва ње и рад на свом уз ди за њу 
ко ји во ди за сни ва њу са мо по што ва ња, а не са мо за до би ја њу по-
што ва ња дру гих. Ако ни смо вред ни по што ва ња дру ге стра не ко јој 
ис ка зу је мо на ше ува жа ва ње, то би мо гло про ту ма че но и као знак 
на ше сла бо сти.

Уоснови нашег неуважавањанекога је често страх је да 
не осна жи мо ти ме не ко га ко ни је наш и ко је мо жда већ су тра наш 
не при ја тељ. Ре ци мо, кад фа во ри зу је мо »на шу« ре ли ги ју ми ти ме 
ис ка зу је мо и страх да не пре вла да »њи хо ва«, а ти ме и да ми не по-
ста не мо као и сва ка ма њи на сла би ји и по тен ци јал но угро же ни ји. 
Ни је ли на сва ком спорт ском так ми че њу не са мо до зво ље на, већ и 
ве о ма по жељ на по др шка »сво ме« и »сво ји ма«, а не оно ме ле пом и 
уз бу дљи вом што тај спорт по се би чи ни при влач ним. Не жа ло сти 
ли нас или ра ду је кад гу бе на ши или њи хо ви, а не то што је утак-
ми ца до бра или ло ша. Очи глед но је да смо заробљениципримор-
дијалнеколективистичкесвестидалековишенегоштосмотога
свесни и да ће мо то још за ду го оста ти.

Ни је ни чу до што је то ли ки на пор ме ђу на род не за јед ни це да 
се за шти те ма њи не. У исто ри ји су све ма њи не увек би ле угро же не 
сем јед не - ма њи не ко ју су чи ни ли вла да ју ћи и бо га ти, а што се ма-
ње ви ше увек сво ди ло на исто. А он да је Фран цу ском ре во лу ци јом 
из 1789. учи њен крај и тој вр сти из у зет ка. Од та да ни ко ви ше ни је 
си гу ран, а по нај ма ње они ко ји ру ше дру ге.

Екс тре ми зам је у сва ком дру штву углав ном не по же љан вид 
по ли тич ког ми шље ња и по сту па ња за то што као сво је вр сни дру-
штвенистресдестабилизујеза јед ни цу. Сва ки по ли тич ки екс тре-
ми зам ка рак те ри ше агресивностнаступа уз ко ју иде ма њак, па и 
пот пу но одсуствотолеранције, а че сто свој ство му је и фанати-
замделањауимеузвишенихциљева. Екс тре ми сти се бе увек до жи-
вља ва ју као је ди не истин ске чуваресвогколективитетаоднечега
»страшног«, тач ни је од не ке ве ли ке опа сно сти по свој ра сни, на-
ци о нал ни или вер ски ко лек тив. Сва ки екс тре ми зам је претерано
ефикасан уизналажењукривацаинепријатеља оних чи је ин те-
ре се пре тен ду је да ре пре зен ту је. Мо гло би се ре ћи да је јед на од 
ње го вих глав них функ ци ја у ко јој се он, уоста лом, по не кад и ис-
цр пљу је, подстрекавањенеекстремистананасиље пу тем по ди за-
ња ни воа њи хо ве агре сив но сти и ње ног усме ра ва ња на обе ле же ног 
»крив ца«.

Они сво јом же сти ном и ира ци о нал но шћу увек уно се зеб њу 
у сво ју око ли ну да би не ко мо гао са њи хо ве стра не би ти обе ле жен 
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као не при ја тељ, а ка ко је сва ко ко се и што се ви ше раз ли чи то по-
на ша и ми сли од њих при бли жа ва ста ту су »не при ја те ља на ро да, 
ве ре или ра се«, сре ди на у ко јој де лу ју екс тре ми сти на сто ји да им 
се бар не пред ста ви као та ква. По во дљи ви ји и пла шљи ви ји се и 
при кљу чу ју екс тре ми сти ма те екс тре ми сти за пра во посредујусвој
утицајсилом. Њи хов ути цај и по во љан склоп их мо же ома со ви ти 
до гра ни ца да по ста ну ве ћи на по ли тич ке сце не јед ног дру штва и 
та да, за до бив ши др жа ву у сво је ру ке, они пре ста ју би ти екс тре ми-
сти у сво јој сре ди ни би ва ју ћи од тог мо мен та све ви ше екс трем ни 
по сво је ме ђу на род но окру же ње.

Групни идентитет је бит но свој ство сва ког екс тре ми зма. 
По је ди нац се ута па у свој иза бра ни ко лек тив и слу жи му без об-
зи ра да ли је реч о на ци ји, вер ској гру пи или ра си, па чак и фуд-
бал ској, или не кој дру гој спорт ској од но сно на ви јач кој гру па ци ји. 
Та кав иден ти тет се као из вор фа на ти зма, по ви ше не спрем но сти на 
на си ље над дру ги ма и со бом, не то ле ран ци је и ксе но фо би је мо же 
озна чи ти и као уби лач ки10), иако је уства ри реч о ти пич ном пле-
мен ском, да кле ар ха ич ном иден ти те ту ко ји ни је ци ви ли за циј ски 
пре ва зи ђен. При пад ни штво гру пи се пак ба зи ра на мо но лит ном 
иден ти те ту - тра жи се јед но али бит но свој ство. То мо же би ти чи-
сто на ци о нал но по ре кло, ду бо ка ре ли ги о зност, при пад ни штво ра-
си или чак про фе си ји. 

Групнинарцизамко ји је по тка сва ког екс тре ми зма искључу-
јесвакуалтернацију екс тре ми стич ким ста во ви ма. Сли ка све та је 
цр но - бе ла. По сто је са мо »они« и »ми«. »Ми« смо увек до бри, 
па мет ни, пра вед ни и жр тве за ве ра, а »они« су зли, под му кли, пре-
вар ни и не пра вед ни. Још је Кон рад Ло ренц уочио функ ци ју »цр не 
ов це« у жи во тињ ском све ту на ко јој оста так гру пе гра ди сво ју хо-
мо ге ност ти ме што је цр на ов ца кри ва за све и сви има ју пра во да, с 
раз ло гом или без ње га, у сва ком тре нут ку ис ка љу ју свој бес на њој. 
У том сми слу су и они ко је екс тре ми сти од ре де као не при ја те ље 
за пра во »цр не ов це« на ко ји ма се пра зни на го ми ла на агре сив ност 
у ко лек ти ву чи ме се обез бе ђу је да се чла но ви гру пе не су ко бља ва-
ју уоп ште или пре ви ше ме ђу со бом. Мр жња је ви ше не го по жељ-
на али са мо пре ма не при ја те љу и из дај ни ку. Ста во ви се гра де под 
ути ца јем емо ци ја и на осно ву смер ни ца ауто ри те та и сте ре о ти па. 
За уз врат, по је ди нац је »за шти ћен« од лу та ња у по ли ти ци. Ње му 
се ну де дог ме у ко је се ве ру је као је ди но исти ни те. Од по је дин ца 
се тра жи са мо ода ност и од луч ност у де ло ва њу на пла ну оства-
ре ња екс тре ми стич ких ци ље ва. Де ви за екс тре ми ста је »ко ни је са 
на ма он је про тив нас«, што че сто ви ше од би ја не го што при вла чи 
10)  Ви ди: Ма луф, А., Убилачкиидентитети, Па и деа, Бе о град, 2003.
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при ста ли це јер ис кљу чу је сва ку сло бо ду ак ци је и ми шље ња. Сва-
ко дру га чи је ми шље ње се не то ле ри ше, а су прот ни ста во ви се не-
кри тич ки од ба цу ју. Кон ку рен ци ја ни је до зво ље на. Оста ли мо ра ју 
ве ро ва ти да су екс тре ми сти у пра ву, ма кар би ли при си ље ни на то. 
Онај ко не же ли да се ме ња си лом би ће си лом уни штен. 

Политичкиекстремизам је из ра зи то по ли тич ка по ја ва. Он 
увек на ста је са по ли тич ким на ме ра ма и увек ег зи сти ра у по љу 
по ли ти ке. Уко ли ко не по сто ји по ли тич ка мо ти ви са ност, од но сно 
по ли тич ки циљ, не мо же се го во ри ти о по ли тич ком екс тре ми зму. 
По ли тич ки екс тре ми зам увек пред ста вља бор бу про тив не ке и не-
чи је по ли ти ке, од но сно по ли тич ке вла сти и по ку шај за сни ва ња 
соп стве не, или пак бор бу за одр жа ње не ког ре жи ма на вла сти. Њи-
ме се по ли ти ка увек ба ви, и то вр ло ин тен зив но због ње го ве зло-
ћуд но сти. Та ко ђе, и по сле ди це екс тре ми зма су увек и по ли тич ког 
ка рак те ра. 

Екстремизамсе као по на ша ње ко је пре ла зи гра ни цу до зво-
ље ног и при хва тљи вог, или ко је је пак на са мој гра ни ци истог,да-
насиспољавауполитициудвавида:каозаговарањеекстремно
обликованихполитичкихциљеванормалнимметодама(са вре мен 
при мер - по ку шај до ла ска Хај де ро вих на ци ста на власт у Аустри ји 
пу тем пар ла мен тар них из бо ра),илипаккаозаговарањеилипоку-
шајреализацијесоцијалноприхватљивихкаонормалнихполитич-
кихциљевакоришћењемдрастичнихисоцијалнонеприхватљивих
метода11) (нпр. као ка да се по ку ша да сви при пад ни ци јед ног на-
ро да бу ду уз по моћ ра та и агре сив них по сту па ка оку пље ни у ис тој 
др жа ви).

  Иако смо ми сли ли да про шло сти за у век при па да она тре-
ћа варијанта екстремизма у којој се екстремно обликовани по-
литички циљеви настоје реализовати коришћењем драстичних
исоцијалнонеприхватљивихметода, по ја ва не ких но вих ви до ва 
екс тре ми зма, ме ђу њи ма неонацизма и џихадизма као исла ми стич-
ког ра ди ка ли зма и кле ри кал ног нео фа ши зма, нас уве ра ва да је по-
тен ци јал со ци јал не ре и те ра ци је де сног екс тре ми зма још увек ве-
ли ки, и да он по ка зу је тен ден ци ју не са мо да се об на вља у истим 
сре ди на ма не го и да ни че и на са свим но вом тлу, као у ислам ским 
зе мља ма. А да не ма иму них на ро да на нео на ци зам по твр ђу је и слу-
чајИзраела где је 09. сеп тем бра 2007. ухап ше на пр ва гру па нео на-
ци ста у исто ри ји Изра е ла. Мла ди Је вре ји, при пад ни ци те ор га ни за-
ци је су као и њи хо ви исто ми шље ни ци из дру гих др жа ва и на ро да, 
11) Исто риј ски при мер то га је да је у вре ме Хи тле ра сма ње ње бро ја мен тал но и фи зич ки 

за о ста лих у не мач ком дру штву вр ше но њи хо вим ма сов ним уби ја њем.
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вр ши ли на си ље над стра ним рад ни ци ма, хо мо сек су ал ци ма и над 
дру гим уоби ча је ним ме та ма нео на ци ста.

 Ипак, уоби ча је но је да се по ли тич ки екс тре ми зам као по ја-
ва тра жи и пре по зна је у од ре ђе ним сре ди на ма и на ро ди ма. Та ко је 
још ВладимирДворниковић због ла ко ће по кре та ња ве ћи не ју го сло-
вен ских на ро да на бор бу за кљу чио да је »ју го сло вен ски чо век, по 
сво јим душевнимдиспозицијама, по ли тич ки екс тре мист«. 

Ка да је реч о тлуекстремизма,он се мо же ја ви ти по сву да, 
али је ипак нај свој стве ни ји за сре ди не у ко ји ма су на вла сти или 
су ду го би ли ауторитарнирежими, као и за срединекојесуубур-
нимпроменама, у ко ји ма се још ни су за вр ши ли ва жни исто риј ски 
про це си по пут мо дер ни за ци је или по ли тич ке ин те гра ци је. Та ко ђе, 
екс тре ми зам је че шћи уреваншистичкиоријентисанимсредина-
ма,каоиукултурнозаосталијимслојевима. Сви ови фак то ри мо гу 
би ти спо је ни али и не мо ра ју. Ре ци мо, по ја ва на ци зма и фа ши зма 
у Не мач кој и Ита ли ји као зе мља ма ко је се не мо гу, а ни су мо гле ни 
та да под ве сти под кул ту ро ло шке за о ста ли је сре ди не ве за на је за 
ни же и сред ње дру штве не сло је ве тих зе ма ља као кул ту ро ло шки 
за о ста ли је од оних ко је тим зе мља ма да ју сјај кул тур но уз диг ну-
ти јих сре ди на. Да нас по ја ва екс тре ми зма у Не мач кој ни је ве за на за 
про стор не ка да шње За пад не као кул ту ро ло шки гле да но раз ви је ни-
је, већ за про стор не ка да шње Ис точ не Не мач ке као кул ту ро ло шки 
за о ста ли ју сре ди ну. Ве ћи на екс тре ми ста по ти че из ни жих сло је ва 
дру штва и сво јом мр жњом »ни же ра се« или »по гре шне ре ли ги је« 
те жи нат ком пен за ци ји свог со ци јал ног по ло жа ја или по ре кла и 
тим пу тем из јед на че њу са сво јим ви шим сло је ви ма, па и уз ди за-
њу над њи ма у сми слу по се до ва ња ви шка па три о ти зма или ви шка 
фор мал не ре ли ги о зно сти у од но су на бо га та ше или ин те ли ген ци ју 
из сво је на ци је, ра се или ре ли гиј ске гру пе.

Склоносттрадицијииисторијиу не ким сре ди на ма се та-
ко ђе ту ма чи као пре ди спо зи ци ја екс тре ми зма. Но, јед но је во ле ти 
исто ри ју, а са свим дру го је зло у по тре бља ва ти је у по ли тич ке свр-
хе. Оту да КлаусфонБајме сма тра да они ко ји же ле да учи не де сни 
екс тре ми зам при хва тљи вим на осно ву исто риј ских иде ја гре ше, 
јед на ко као и они ко ји се ба ве овим фе но ме ном на тај на чин што 
ети ке ти ра ју де сне по ли тич ке пар ти је као не при хва тљи ве.12)

У по гле ду дефинисања екс тре ми зма по ли тич ка те о ри ја ни-
је до са да да ла баш пре ве ли ки до при нос ви ше се огра ни ча ва ју ћи 
на ко мен та ре о екс тре ми зму или на опис ње го вих ма ни фе ста ци ја, 
ци ље ва и ак те ра. Уоп ште, у по пла ви тек сто ва о екс тре ми зму на-
12)  Eli sa beth Car ter, TheextremerightinWesternEurope:successorfailure?,Man che ster, Man-

che ster Univ. Press, 2005, стр. 14.
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ла зи се за чуд но ма ли број де фи ни ци ја. Глав ни раз лог из бе га ва ња 
де фи ни са ња екс тре ми зма је у те шко ћи то га по сла. Ка ко при ме ћу је 
Сти вен Ет кинс “има вр ло ма ло ства ри ко је је та ко те шко де фи ни-
са ти као што је те шко де фи ни са ти екс тре ми зам”13). Ма ко ли ко да 
је ре ци мо те шко де фи ни са ти те ро ри зам, то пред ста вља ипак лак-
ши за да так од де фи ни са ња екс тре ми зма. Те ро ри зам, при ме ћу је Ет-
кинс, “по чи ње са за ве ром, а за вр ша ва са кон крет ним де струк тив-
ним ак том”,14) док екс тре ми зам ти ња иза по ли тич ке сце не а мо же 
да про из ве де да ле ко те же по сле ди це од те ро ри стич ког ак та. По што 
мно го то га што је екс трем но се же још увек до гра ни це до зво ље-
ног, ма кар и оне крај ње, мно ги екс тре ми сти во де са свим нор ма лан 
жи вот ко ји се ни по че му не раз ли ку је од жи во та ми ро љу би вих 
љу ди. Ни ко их не ди ра ни ти мо же, на про сто за то што не мо же мо 
про дре ти у умо ве љу ди ни ти би би ло де мо крат ски вр ши ти њи хо ву 
ика кву пре вен тив ну кон тро лу ми шље ња. Екс тре ми зам је на про сто 
не што што нам је ви ше у гла ви не го што је ак ци ја. Тек ако се ство-
ре усло ви, став ко ји има мо пре ра ста у де ла ње, а ко ли ко љу ди има 
не ки екс тре ми стич ки став ни је ла ко про це ни ти из про стог раз ло га 
што они не же ле да се искре но из ја сне из стра ха од по сле ди ца. Та-
кве до дат не те шко ће, раз у ме се, са мо до при но се од бој но сти пре ма 
по слу де фи ни са ња екс тре ми зма.

 Мно ге од де фи ни ци ја екс тре ми зма су и пре ви ше упро ште-
не или пре на гла ша ва ју тек јед но или два свој ства екс тре ми зма као 
по ја ве. Не ке га пак јед но став но кри ми на ли зу ју као на при мер де-
фи ни ци ја ТомасаКофија по ко јој је “по ли тич ки екс тре ми ста не ко 
ко ко ри сти на си ље и кри ми нал не ак тив но сти да би ре а ли зо вао свој 
по ли тич ки циљ”15). 

Из спек тра раз ми шља ња са вре ме них те о ре ти ча ра на те му 
екс тре ми зма мо же мо из дво ји ти као ег зем плар но упо тре бљи ва тек 
по не ка за од ре ђе ње пој ма. Ре ци мо, по Нозику екс тре ми зам, сем 
што гле да на не при ја те ља као на зло, има за сво је основ но обе леж-
је иза зи ва ње стре са и не при хва та ње ком про ми са. Са дру ге стра не, 
има и пре ви ше сте ре о тип них раз ми шља ња од ко јих не ка ипак има-
ју упо треб ну вред ност за да ља ис тра жи ва ња екс тре ми зма. Ре ци мо, 
иако се не мо же узе ти као су ви ше ори ги на лан став то што, по Лаке-
ру, љу ди са ауто ри тар ним ка рак те ром обич но при ла зе екс трем ној 
де сни ци, ипак се не мо же оспо ри ти ни ње го ва упо тре бљи вост у 
од ре ђе њу пој ма екс тре ми зма16).
13)  Step hen At kins, EncyclopediaofModernWorldwideExtremistsandExtremistGroups, Gre-

en wo od Press, West port, Con nec ti cut. Lon don, 2004, стр. xxv

14)  Исто

15)  Tho mas Cof fey, Abetterdemocraticmodel, Vic to ria, B.C., Traf ford, 2003, стр. 150.

16)  La qu e ur, Wal ter, Fascism, New York: Ox ford Univ. Press, 1996, стр. 9.
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На осно ву из ло же них ста во ва и ту ђих опа жа ња о екс тре ми-
зму сма тра мо да је мо гу ће и да би би ло и ко ри сно из угла по ли-
тич ке те о ри је да ти и јед но соп стве но од ре ђе ње екс тре ми зма као 
са вре ме ног фе но ме на. Оно би мо гло да гла си:

Екс тре ми зам је ком плек сна дру штве на по ја ва за сно ва на на 
пре на гла ше ним би о ло шким по тре ба ма са мо за шти те и ксе но фо-
бич ној ва ри јан ти иден ти тет ног ме ха ни зма, ко ји слу же фор ми ра њу 
и оправ да њу те шко до зво љи вих ста во ва и агре сив ног по на ша ња 
ко јим се, као не при ја тељ ска, угро жа ва не ка ра сна, вер ска, ет нич ка 
или дру га гру па. Екс тре ми зам од ли ку ју ви ги лант ни фор мал но-за-
штит ни став пре ма соп стве ној гру пи ко ји под ра зу ме ва пре те ра ну 
рев ност у из на ла же њу не при ја те ља и „пра во“ на не тр пе љи вост, 
мр жњу и агре сив ност пре ма пра вом или прет по ста вље ном не при-
ја те љу, као и тен ден ци ја пре у зи ма ња вођ ства у сво јој гру пи или 
ску пи ни ра ди ње ног мо би ли са ња са на ме ром си стем ског пре ла ска 
гра ни ца дру штве но до зво ље ног по на ша ња, а све у име очу ва ња 
вред но сти, иден ти те та и пер спек ти ве сво је гру пе. 

 По мно гим сво јим ма ни фе ста ци ја ма и кон се квен ца ма, а 
нај ви ше по мо гу ћем сте пе ну де струк тив но сти и де ста би ли зо ва ња 
не ке по ли тич ке за јед ни це, екс тре ми зам је у ве ли кој ме ри, ма да не и 
увек, по ве зан са по ли ти ком. Као са вре ме на по ја ва по ли тич ки екс-
тре ми зам се нај че шће од ре ђу је као ми шље ње и по на ша ње крај ње 
по ли тич ке ле ви це, де сни це или не ке ра ди кал не вер ске ску пи не.
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DraganSimeunovic

DEFINITIONOFEXTREMISMFROMTHE
POINTOFTHEORYOFPOLITICS

Summary
In this article author defined the notion of extremism from the 

point of theory of politics, while emphasizing its original equivocation. 
Regarding the definition of extremism the theory of politics has not giv-
en significant contribution so far, and instead of it, it has limited itself 
on the commentaries and descriptions of extremism and its manifes-
tations, objectives and participants. The author analyzed fundamental 
characteristics and causes of political extremism and its consequences 
on socio-political system from multidisciplinary point of view. 

Although it has been tolerated only as a marginal phenomenon in 
one society, as a rule, extremism has appeared in times of crisis and in 
such times it has been intensified to the point of being unbearable and 
unaccepted. In addition, extremism has been expressed in the form of 
militant exhibitionism, caused by fear of impersonality, to the point of 
negation of personal identity.
Key Words:  extremism, political theory, identity, fanaticism, group narcis-

sism, intolerance, aggressiveness 
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ПетарМатић
Институтзаполитичкестудије,Београд

РАТ ЗА МЕ КУ МОЋ

Ре зи ме
У овом члан ку аутор раз ма тра ме ку моћ, као јед ну од нај ва-

жни јих ком по нен ти во де ћих свет ских си ла. Тре нут ни трен до ви на 
гло бал ном пла ну по ка зу ју да је аме рич ка ме ка моћ у ду бо кој кри зи 
и да је у то ку ње на тран зи ци ја ка дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним 
од но си ма. У по след њем одељ ку ра да, са гле да ва се при ступ во де-
ћих др жа ва раз во ју на у ке, јед ном од кључ них ре сур са у бор би са 
кон ку рент ским зе мља ма.
Кључ не ре чи: Ме ка моћ, тран зи ци ја мо ћи, ци клу си мо ћи, ме ђу на род ни 

од но си, ди пло ма ти ја, на у ка, на ци о нал ни ин те ре си

1. ЦИ КЛУ СИ И ТРАН ЗИ ЦИ ЈА МО ЋИ

По јам мо ћи за у зи ма цен трал но ме сто у сту ди ја ма ме ђу на-
род них од но са. Твр да и ме ка моћ ни су одво је не и ме ђу соб но су-
прот ста вље не ка те го ри је. Иако моћ ни је хо мо ге на, ова два об ли ка 
има ју ме ђу за ви сни и до пу њу ју ћи ка рак тер. У по је ди ним си ту а ци-
ја ма моћ ни је до вољ на  и исто вре ме но про ис ти че из мо гућ но сти 
од ре ђе них ак те ра да раз ви је ка па ци те те нео п ход не за оства ри ва ње 
вла сти тих ин те ре са, али и мо гућ но сти ње не кон вер зи је у скла ду са 
по тре ба ма. У мо дер ном до бу, ви тал ни ин те ре си се не мо гу по сти-
ћи ис кљу чи во кроз упо тре бу вој них по тен ци ја ла. Они мо ра ју би ти 
ускла ђе ни са ви ђе њи ма дру гих зна чај них чи ни ла ца у ме ђу на род-
ној за јед ни ци и пра ће ни ди пло мат ским и ме диј ским ак ци ја ма.

У очи ма те о ре ти ча ра ре а ли ста, а ка сни је и нео ре а ли ста, твр-
да моћ се пре вас ход но ве зу је за еко ном ске и вој не об ли ке ње ног 
ис по ља ва ња. Чи та ва пле ја да еми нент них ауто ра по пут Мор ген туа, 
Ка пла на, ка сни је Ки син џе ра, Бже жин ског, Да ла, а у но ви је вре ме 
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Кеј га на, Кра ут хај ме ра итд. твр ду моћ, све у куп ност вој них и еко-
ном ских по тен ци ја ла, ви де као кри тич ну ком по нен ту, нео п ход ну 
за до сти за ње кључ них др жав них ци ље ва. Мор ген тау у кла сич ном 
де лу „По ли ти ка ме ђу на ци ја ма: рат за моћ и мир“,1) ме ђу еле мен те 
мо ћи убра ја ге о граф ски по ло жај, при род не ре сур се, ин ду стриј ске 
ка па ци те те, вој ну при пре мље ност, по пу ла ци ју, на ци о нал не ка рак-
те ри сти ке, на ци о нал ни мо рал и ква ли тет ди пло ма ти је и вла де.  На-
ве де ни кон цепт на гла ша ва да се моћ од но си на мо гућ ност др жа ве 
да за рад оства ри ва ња сво јих ин те ре са уз упо тре бу ма те ри јал них 
ре сур са на те ра дру ге ак те ре да чи не оно што ина че не би.

До ба ин фор ма тич ке ре во лу ци је, про ме ње ни од но си сна га 
у све ту, уз стал но при сут ну прет њу упо тре бе сред ста ва ма сов ног 
уни ште ња, раз ви ли су по тре бу за оса вре ме њи ва ње те о риј ског раз-
ма тра ња пој ма мо ћи. Крај Хлад ног ра та озна чио је са свим но ву 
ета пу у ме ђу на род ним од но си ма, ко ју ка рак те ри ше уни мул ти по-
лар ност, по сто ја ње јед не су пер си ле и ви ше круп них ре ги о нал них 
ак те ра. Сва ре ше ња за круп не ме ђу на род не про бле ме, по Хан тинг-
то ну, опре де љи ва ће ста во ви је ди не пре о ста ле су пер си ле, али ће 
она у за ви сно сти од си ту а ци је увек де ло ва ти са не ком ре ги о нал ном 
си лом.2) Тре нут ни трен до ви по ка зу ју да је вре ме уни мул ти по лар-
но сти за на ма, уз ефе кат сла бље ња је ди не су пер си ле и по нов ног 
ус по ста вља ња мул ти по лар но сти. 

Ка те го ри ја мо ћи ни је трај на, обе ле жа ва је стал но пре ме шта-
ње, ви со ка флу ид ност и дис пер зив ност. Са сла бље њем јед не др жа-
ве, не из бе жно до ла зи до ја ча ња дру ге/их. Овај фе но мен, ци клич но 
кре та ње мо ћи, те о риј ски су обра зло жи ли Чарлс До ран и Вес Пар-
сонс, ука зу ју ћи на те жњу кључ них си ла да са опа да њем ула зе у су-
ко бе.3) У сре ди шту тен ден ци је ка кон флик ти ма на ла зи се пси хо ло-
шки ефе кат иза зван де гра да ци јом мо ћи и ути ца ја, ко ји по сле дич но 
ути че на до но ше ње ма ње ра ци о нал них од лу ка. Ка па ци тет јед не си-
ле по на ве де ним ауто ри ма, за сно ван је на две ди мен зи је. С јед не 
стра не ње га чи не бру то на ци о нал ни про из вод, по пу ла ци ја, те ри то-
ри ја, без бед но сни тро шко ви, вој на си ла, по пу ла ци ја и сте пен раз-
ви је но сти. Дру ги сег мент од но си се на ин сти ту ци је, кул ту ру, да кле 
на ма ње ви дљи ве об ли ке мо ћи. У сре ди шту те о ри је о ци клич ном 
кре та њу мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма на ла зи се иде ја да др жа-
1)   Hans Morgentau, „Politics among Nations: The Strrugle for Power and Peace“

2) Се мју ел Хан тинг тон обра зла же да на пре ла зу у но ви ми ле ни јум по сто ји јед на су пер-
си ла, али да по ред ње ег зи сти ра ви ше ре ги о нал них си ла. Huntington, Samuel,  Lonely 
Superpower, Foreign Affairs, Mar/Apr 99, Vol. 78.  

3) Charles F. Doran, Wes Parsons, WarandtheCycleofRelativePower, The American Po li ti cal 
Science Rewiew, Vol. 74, No. 4, 1980.
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ве про ла зе кроз фа зе ре ла тив не мо ћи, по сте пе ним до ла ском до вр-
хун ца, на кон ко га сле ди не из бе жно опа да ње и пре пу шта ње во де ће 
уло ге дру ги ма. 

Те о риј ски сли чан кон цепт, тран зи ци ја мо ћи фор му ли сан је 
од стра не Ор ган ског и Ку гле ра.4) По ме ну тите о риј ски мо дел раз-
ви јен је у по ку ша ју об ја шње ња узро ка ра та ме ђу во де ћим си ла ма. 
Као кри тич ни тре ну так, вре ме ка да је опа сност од из би ја ња су ко-
ба нај ве ћа, Ор ган ски и Ку глер озна ча ва ју пе ри од у ко ме хе ге мо-
ни јал на си ла би ва по ти ски ва на од стра не нај ве ћег так ма ца. Раз до-
бље из ме ђу два ци клу са мо ћи, сме њи ва ње на че лу си сте ма др жа ва 
ка рак те ри ше тен ден ци ја да до та да др жа ва-хе ге мон, по ку ша ва да 
одр жи sta tus quo, уз при ме ну свих рас по ло жи вих сред ста ва. С дру-
ге стра не, рас ту ћи цен тар мо ћи те жи да на ру ши по сто је ћу рав но те-
жу, све ви ше уво де ћи сво је вред но сти у ме ђу на род ни си стем, што 
по сле дич но во ди у кон фликт. Раз ли ка у од но су на те о ри ју ци клу са 
мо ћи, ко ја го во ри о ком пле мен тар но сти твр де и ме ке мо ћи, огле да 
се пре све га у јед но стра ном ви ђе њу ис кљу чи во еко ном ских и вој-
них по тен ци ја ла. 

Гло ба ли за ци о ни трен до ви и тен ден ци је кре та ња ка ску пље-
ном све ту, до ве ли су до још јед ног па ра док са. Вре ме успо на и опа-
да ња круп них по ли тич ких ак те ра бит но се ума њи ло. Исто ри чар 
Нај ал Фер гу сон, кроз ком па ра тив ну ана ли зу им пе ри јал них кре та-
ња кроз вре ме по ка зу је да са вре ме не ве ли ке си ле има ју те жњу ка 
не у по ре ди во бр жем на пу шта њу глав них уло га на свет ској по зор-
ни ци.5) За раз ли ку од Ри ма, ко ји је тра јао не ко ли ко ве ко ва, и у из ве-
сној ме ри био на ста вљен кроз Ви зан ти ју, са вре ме не им пе ри је сво ју 
до ми на ци ју ис по ља ва ју у окви ру јед ног ве ка, док ско ри ји при ме ри 
ука зу ју на још ве ћу ком пре си ју вре ме на им пе ри јал но сти. Над моћ 
Не мач ке, тра ја ла је ја ко крат ко, док је Со вјет ски Са вез, до ско ра 
је ди ни пан дан аме рич кој гло бал ној до ми на ци ји за у зи мао ис так-
ну то ме сто у свет ској по ли ти ци све га не ко ли ко де це ни ја. Сла бост 
еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, уз исто вре ме ну упо тре бу си ле у 
те ри то ри јал ној екс пан зи ји и ства ра њу ин те ре сних сфе ра, до при не-
ли су кра ху ко му ни стич ке иде о ло ги је, чи ји је глав ни про мо тер био 
упра во СССР. 

Иако су об ли ци ис по ља ва ња ме ке мо ћи нај ви дљи ви ји у мо-
дер ном све ту, епо хи раз гра на тих ин фор ма тич ко-ко му ни ка циј ских 
сред ста ва, она ни је ис кљу чи во ве за на за са вре ме ну ци ви ли за ци ју 
и исто ри ја ука зу је на мно го број не при ме ре ње ног ко ри шће ња. Она 
4) Organski, A. F. K., Jacek, Kutler, ThePowerTransition:ARetrospectiveandProspective

Evaluation,Handbook of War, 1989.

5) Ferguson, Niall, EmpireswithExpirationDates,Foreign Policy, September/October, 2006.
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је би ла при сут на још у вре ме ни ма Ан ти ке, где ре ле ван тан при мер 
пред ста вља Пе ло по не ски рат, у ко ме је вој но сна жни ја Спар та би-
ла по ра же на од стра не Ати не, во ђе не еко ном ском сна гом, али и 
ве ли ким кул ту ро ло шким ути ца јем и мо гућ но шћу за лак ше сту па-
ње у са ве зни штва. Ве ко ви ма ка сни је, цар ска Ру си ја се на ла зи ла на 
вр хун цу у до ба вла да ви не Ка та ри не II Ве ли ке, услед раз ви је но сти 
кул ту ре, иако је пе ри од Пе тра Ве ли ког за бе ле жен у исто ри ји као 
вре ме нај ве ће те ри то ри јал не екс пан зи је цар ства. Фран цу ска за 
вре ме Лу ја XIV и кар ди на ла Ри ше љеа је чи ни ла да ле ко ве ће на-
по ре од дру гих европ ских си ла у из град њи по зи тив ног ими џа. И у 
сред њо ве ков ној исто ри ји Ср би је, пе ри од кра ља Ми лу ти на остао је 
упам ћен по из град њи ма на сти ра и нај ве ћем кул тур ном ути ца ју, док 
се раз до бље Ду ша на Сил ног че шће по ве зу је са ши ре њем гра ни ца. 

Ме ка моћ, ма да не тер ми но ло шки, по ми ње се у ра до ви ма ко-
му ни стич ког те о ре ти ча ра Ан то ни ја Грам ши ја. Грам ши је чвр сто 
ве ро вао да би ком би но ва ње раз ли чи тих кул ту ро ло шких сред ста-
ва, ме диј ских на сту па и по ли тич ких кам па ња, вре ме ном осво ји-
ла умо ве и ср ца ве ћи не и до при не ла оства ри ва њу ко му ни стич ких 
иде а ла. Ова ква упо тре ба ме ке мо ћи ис по љи ла би се у  иде о ло шком 
су ко бу, кроз про мо ци ју ко му ни зма као нај ви шег ци ља, а не у ме ђу-
др жав ним од но си ма. 

У раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та, ко је је би ло про же то 
ме ђу др жав ним су ко би ма и ис по ља ва њем кру те си ле. Кар је при ме-
тио да „моћ над ми шље њем ни је ни шта ма ње бит на за по ли тич ке 
свр хе, не го вој на и еко ном ска моћ и увек је би ла бли ско по ве за на 
са њи ма.“ 

Са вре ме не те о ри је ко је из у ча ва ју по јам и уло гу ме ке мо ћи 
раз ви ја ју се под сна жним ути ца јем ис тра жи ва ња Џо зе фа На ја о 
по тре би за очу ва њем кул ту ро ло шког и со фи сти ци ра ни јег ути ца ја 
САД на дру ге на ци је и др жа ве. Нај, за раз ли ку од ве ћи не аме рич ких 
ис тра жи ва ча ме ђу на род них од но са, а по себ но оних ко ји при па да ју 
тзв. нео кон зер ва тив ном кри лу, по ку ша ва да ука же на по тре бу за 
из бе га ва њем су ко ба, де ло ва њем кроз раз ли чи те об ли ке ди пло ма-
ти је, кроз при ма мљи вост, а не кроз кон фликт. Отва ра ње про сто ра 
за ши ре уво ђе ње ме ке мо ћи ка рак те ри стич но је за са вре ме ну епо ху 
ко ју обе ле жа ва страх од ра то ва ба зи ра них на твр дој мо ћи, ко ји би 
по сле дич но мо гли да до ве ду до упо тре бе сред ста ва ма сов ног уни-
ште ња и пот пу не де струк ци је са вре ме не ци ви ли за ци је. 

По ве ћа не мо гућ но сти про то ка ин фор ма ци ја, кроз раз вој гло-
бал них ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и кон тро ла 
над њи ма обез бе ђу је њи хо ву упо тре бу у по ли тич ке свр хе и ути цај 
на фор ми ра ње оп ште све сти. Ка ко је не ка да шњи изра ел ски ми ни-
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стар ино стра них по сло ва Ибан при ме тио „ни шта не ути че ви ше на 
ре во лу ци ју у ди пло ма ти ји од кон стант ног при су ства јав но сти“.6) 
Свет ски ме ди ји, по пут нај зна чај ни јих те ле ви зиј ских ста ни ца, ни су 
са мо фак тор кон тро ле над ин сти ту ци ја ма, већ че сто по ста ју и ору-
ђе у ру ка ма вла да. У књи зи са кон тро верз ним на сло вом „Ро ђе на 
да пред во ди“, по ме ну ти аутор да је пре по ру ке аме рич кој по ли тич-
кој ели ти за је дан дру га чи ји при ступ у во ђе њу спољ не по ли ти ке и 
оства ри ва њу на ци о нал них ин те ре са САД.7) Кључ ни раз лог за опа-
да ње аме рич ке мо ћи он про на ла зи упра во у пре че сто ис по ља ва ној 
упо тре би сред ста ва твр де мо ћи, то ли ко из ра же ној на кон не стан ка 
ри вал ског бло ка. Прем да аутор ин си сти ра на те зи да би аме рич ки 
изо ла ци о ни зам и по вла че ње из свет ских по сло ва има ле крај ње не-
га ти ван ути цај на ста бил ност гло бал ног по рет ка, у раз до бљу аме-
рич ке су пре ма ти је, при мет но је упра во обрат но. Нај слич но као  
Пол Ке не ди као кри тич ну тач ку аме рич ке еко ном ске и вој не до-
ми на ци је ви ди 1945. го ди ну, крај II Свет ског ра та, ко ји је до вео до 
то тал не де струк ци је до та да во де ћих за пад но е вроп ских еко но ми ја. 

Мар ша лов план, као и слич ни про гра ми по мо ћи др жа ва ма 
по го ђе них ка та стро фал ним по сле ди ца ма гло бал ног су ко ба, фор-
ми ра ле су сли ку до бро на мер не си ле. До дат ни на по ри на фор ми-
ра њу ме ђу на род них ин сти ту ци ја, по пут УН, ко је су у вре ме ни ма 
би по ла ри зма пред ста вља ле стал ни пре го ва рач ки ка нал и омо гу ћа-
ва ле ми ро љу би во ре ша ва ње кон фли ка та ра пид но су по ве ћа ле по-
пу лар ност и ути цај САД. 

За раз ли ку од Ке не ди ја, ко ји пе ри од на кон 1945. го ди не обе-
ле жа ва кон стант ним опа да њем аме рич ке мо ћи, Нај ана ли зом ис-
тра жи ва ња оба ве штај них ин сти ту ци ја и во де ћих на ци о нал них еко-
ном ских фо ру ма по ка зу је да је кон стан тан успон аме рич ке мо ћи 
на ста вљен још го то во че тврт ве ка. 

Пре ам би ци о зним ан га жо ва њем, уче шћем у ве ли ком бро ју 
кри за ши ром све та и во ђе њем јед не крај ње хе ге мо ни стич ке спољ-
не по ли ти ке, до шло је до ра пид ног опа да ња све у куп не аме рич ке 
мо ћи. Упо тре ба твр де мо ћи, као јед ног ње ног сег мен та, у раз ли-
чи тим „ху ма ни тар ним“ ин тер вен ци ја ма, ра ту про тив гло бал ног 
те ро ри зма, ства ра ње ими џа „злих“ си ла или осо ви на зла, до ве ли 
су, по сле дич но до сма њи ва ња ме ке мо ћи, до ско ра нај зна чај ни јег 
по тен ци ја ла САД у од но су на су пар нич ке си ле. Ис по ља ва се ста ро 
пра ви ло, да им пе ри јал но ра си па ње и ко ри шће ње свих рас по ло жи-

6) Eban Abba, InterestandConscienceandDiplomacy, Society, Vol. 23, No. 3, Springer, New 
York, 1986.

7) Nye, Joseph, S., Bound to Lead: TheChangingNatureofAmericanPower, Basic Books, 
1990.   
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вих ре сур са у мно го број ним су ко би ма, не из бе жно до во ди до по-
сте пе ног про па да ња во де ћих си ла. 

2. НО ВА ПРЕ РА СПО ДЕ ЛА МЕ КЕ МО ЋИ

До бре при ме ре за ком би на ци ју упо тре бе оба из во ра, твр де и 
ме ке, мо ћи мо же мо про на ћи у бли ској про шло сти. Је дан од нај у-
пе ча тљи ви јих при ме ра пред ста вља Деј тон ски ми ров ни спо ра зум, 
ко јим је окон чан рат у Бо сни и Хер це го ви ни. На кон мно го број них 
ми ров них ини ци ја ти ва и пре го во ра, под по кро ви тељ ством УН, ЕУ 
или за јед нич ких на сту па европ ских и аме рич ких пре го ва ра ча, ли-
дер ску уло гу у ми ров ном про це су пре у зе ле су САД. Мо гућ но сти 
ути ца ја на дру ге ве ли ке ак тере уз кон стант не прет ње вој не си ле 
да ле су САД од ре ше не ру ке да у пре го во ри ма исто вре ме но вр ше 
при ти сак на за ра ће не стра не, али и на спо ред не ак те ре у су ко бу. 
Не у спех ЕУ да про из ве де ути цај на стра не у су ко бу, мо же се об ја-
сни ти чи ње ни цом да европ ске др жа ве још увек ни су ус пе ле да раз-
ви ју са мо стал ни вој но-без бед но сни иден ти тет. Прем да је он још 
увек у раз во ју, у окви ру тзв. II сту ба, За јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке8), на ве де ни ме ха ни зам са рад ње чла ни ца ЕУ се у 
ве ли кој ме ри осла ња на НА ТО. Ово по ка зу је да су за ра ће не стра не 
мо гле да про лон ги ра ју тра же ње за до во ља ва ју ћег ре ше ња, јер ни су 
осе ћа ле вој ни при ти сак од стра не Евро пе. Ко нач но пот пи си ва ње 
озна чи ло је не са мо крај ра та, већ и ди пло мат ску и вој ну до ми на-
ци ју САД у свет ским по сло ви ма. Евро па је ис по љи ла сла бо сти у 
ви ше обла сти, по ка зу ју ћи, пре све га не је дин ство и нео д луч ност. 
Упр кос тврд њи да је ЕУ „ме ка“ си ла, по ста ло је очи глед но да др-
жа ве чла ни це ни су спрем не да учи не уступ ке ко ји би ути ца ли на 
њи хо ве на ци о нал не ин те ре се, оста вља ју ћи ба рем ути сак ко хе зив не 
спољ не по ли ти ке. 

По ку шај пре ва зи ла же ња по сто је ћих про бле ма у обла сти 
ЗСБП, кроз ши ре ње ка па ци те та, раз ви јен је кроз од ба че ни мо дел 
устав ног кон сти ту и са ња ЕУ. Про је кат спољ но по ли тич ког и без бед-
но сног ја ча ња ЕУ, пред ста вљен је на „Устав ној кон вен ци ји за су-
штин ску уло гу ЕУ у ЗСБП“. Ин си сти ра ње на на гла ше ни јој уло зи 
Евро пе у ре ша ва њу свет ских по сло ва про мо ви са но је под па ро лом 
„Си гур на Евро па у бо љем све ту“. Упр кос из ра же ном не за до вољ-
ству јав но сти пре ма на прет ку у мно го број ним обла сти ма, ства ра-
ње не за ви сни је без бед но сне по ли ти ке још увек оста је са мо же ља 
8) О за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци ЕУ по бли же ви де ти у мо но гра фи ји Де-

ја не Вук че вић, БезбедностиЕвропскаУнија,ИПС, Бе о град, 2008.
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ве ћег бро ја гра ђа на.9) Те жи ште раз во ја бу ду ћих за јед нич ких вој них 
сна га, услед не мо гућ но сти за по сти за ње кон сен зу са оста вље но је 
за бу дућ ност, а на гла сак је ста вљен на вој не ко а ли ци је две или ви-
ше др жа ва-чла ни ца (Фран цу ско-Не мач ке вој не сна ге). Фор ми ра ње 
је дин стве них сна га при сут но је још увек са мо у ми ров ним опе ра-
ци ја ма, а то се нај ја сни је мо же ви де ти на при ме ру ми си је ЕУЛЕКС. 
Не до ста так кон сен зу са, стал но при сут на по де лу на зе мље „ста ре“ 
и „но ве“ Евро пе, ви ше „атлант ски“ и ви ше „европ ски“ ори јен ти-
са не, до дат но оте жа ва ју да љи на пре дак ка ства ра њу је дин стве ног 
спољ но по ли тич ког и без бед но сног иден ти те та. Спо рост до но ше ња 
од лу ка, узро ко ва на спе ци фич но шћу по ли тич ког си сте ма, по де ље-
ног на ме ђу вла ди не и ко му ни тар не ин сти ту ци је, у вре ме ни ма ка да 
је че сто нео п ход но бр зо де ло ва ње до дат но усло жња ва ју на ве де ни 
про блем. По је ди ни те о ре ти ча ри сто је на ста но ви шту да оту ђе ње 
ели те од гра ђа на мо же би ти је дан од раз ло га ко ји во де ка де гра-
да ци ји мо ћи. „Де мо крат ски де фи ци тит“, не до ста так ле ги ти ми те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ, ис ка зан кроз јав но не по ве ре ње пре ма 
њи ма, у ве ли кој ме ри од ре ђу је да љи раз вој Уни је ка јед ној је дин-
стве ни јој и кон зи стент ни јој по ли ти ци.

Дру ги зна ча јан чи ни лац европ ске не мо гућ но сти да по ве ћа 
ути цај у свет ским по сло ви ма је оли чен у про бле му енер гет ске без-
бед но сти. Не до ста так нај зна чај ни јих при род них ре сур са, наф те и 
га са  Европ ску Уни ју у ве ли кој ме ри осла ња на Ру си ју, до во де ћи 
је у ста њe го то во пот пу не енер гет ске за ви сно сти. С дру ге стра не, 
САД за др жа ва ју сво ју до ми на ци ју у бли ско и сточ ном ре ги о ну, уз 
исто вре ме но ко ри шће ње твр де и ме ке мо ћи.        

Сла бље ње ути ца ја САД би ло је на ро чи то из ра же но у пост-
деј тон ској фа зи, то ком оба пред сед нич ка ман да та Џор џа Ви ли ја-
ма Бу ша, ства ра ју ћи но ву кон сте ла ци ју мул ти по ла ри зма у све ту. 
При сту пи ре ша ва њу на го ми ла них свет ских про бле ма, би ли су 
обе ле же ни при ме ном кру те си ле, на пре за њем еко но ми је и за не ма-
ри ва њем дру гих, ди пло мат ских и не вој них ре сур са. На пу шта ње 
не ка да шњих са ве зни ка (Ира ка у ра ту про тив Ира на и аф га ни стан-
ских Та ли ба на у су ко бу са СССР-ом), отво ри ло је код мно гих др-
жа ва сум ње у истин ске и пра вед не на ме ре САД. За пра во, XX век, 
обе ле жен аме рич ком гло бал ном до ми на ци јом, све до по след њих 
де ка да ка рак те ри са ла је ра сту ћа моћ „убе ђи ва ња“ САД, пре не го 
ко ри шће ње су ко ба. Вик то ри ја Де Гра циа ука зу је да је, „Аме ри ка 
вла да ла сна гом сво га тр жи шта, над моћ но шћу свог мо де ла, а ве о ма 
9) Ис тра жи ва ња спро ве де на од стра не аген ци је за ис тра жи ва ње јав ног мне ња Европ ске 

ко ми си је „Еуро ба ро ме тар“, по ка зу ју да гра ђан ство ЕУ да је из ра же ну ве ћин ску по др шку 
про ду бљи ва ња без бед но сних ме ха ни за ма ЕУ. Из вор: http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm  
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ма ло си лом оруж ја....“10) Да кле, у су ко бу са иде о ло шким и ге о по ли-
тич ким так ма цем, кри тич ни ре сурс САД на ла зио се у бли ско сти са 
мно гим др жа ва ма, по себ но за пад но е вроп ским. У су ко бу са не ка-
да шњим ри ва лом СССР-ом, Аме ри ка је сво ју до ми на ци ју ис по ља-
ва ла на ро чи то кроз ме ку моћ. Овај при ступ био је нај и зра же ни ји у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Би по ла ри зам и Хлад ни рат обе ле-
жи ла је тр ка у на о ру жа њу, те жња ка оства ри ва њу вој не пред но сти 
и екс пан зи ја два вој но-по ли тич ка бло ка.

По след ње де це ни је озна чи ле су по сте пе но од ри ца ње од ме ке 
мо ћи, ула га ње у вој не опе ра ци је уз ви дљи ву жур бу ка оства ре њу 
сна о „аме ри ка ни зо ва ном“ све ту. Илу зи је ни чим спу та не им пе ри-
јал но сти, рас пр ше не су од сту па њем од па ра диг ме да „у ра то ви ма 
бу дућ но сти не ће по бе ђи ва ти онај ко ји по се ду је нај ве ћу бом бу, већ 
онај ко ји ће при по ве да ти нај бо љу при чу.“ Ду бо ко не за до вољ ство 
мно го број них на ци ја и др жа ва јед ном крај ње ма ки ја ве ли стич ком 
по ли ти ком САД, до при не ло је де гра да ци ји, по сте пе ном опа да њу 
аме рич ке ме ке мо ћи. Чак и од но си са нај бли ски јим са ве зни ци ма, 
до шли су у кри тич ну фа зу, за не ма ри ва њем или пот пу ним не ги ра-
њем њи хо вих ин те ре са. 

До ла зак на че ло но вог пред сед ни ка, Ба ра ка Оба ме, мо же 
озна чи ти јед ну са свим но ву ета пу у од но си ма са све том. У пр вим 
ме се ци ма ње го вог ман да та, осе тан је за о крет у спољ ној по ли ти ци, 
ко ји би тре бао да до ве де до по врат ка по љу ља ног угле да Аме ри-
ке, по себ но у зе мља ма Тре ћег све та. Још то ком пред из бор не би ло 
је при мет но, да ће са да шњи аме рич ки пред сед ник те жи ште свог 
спољ но по ли тич ког де ло ва ња ба зи ра ти углав ном на ин стру мен ти-
ма ко ји ни су за сно ва ни на твр дој мо ћи. Он и тим око ње га до  са да 
су по кре ну ли чи тав низ но вих ини ци ја ти ва, по пут за тва ра ња ба зе 
Гван та на мо, флек си бил ни јем при сту пу Кјо то спо ра зу му, ре ша ва ње 
спо ро ва са Ира ном и Се вер ном Ко ре јом ди пло мат ским сред стви-
ма. Из у зе так пред ста вља бор ба про тив гло бал ног те ро ри зма, где је 
оста вље на мо гућ ност упо тре бе свих рас по ло жи вих сред ста ва. 

Ки на као рас ту ћи чи ни лац у ме ђу на род ним по сло ви ма све 
зна чај ни је ути че на по сто је ћу рас по де лу ка ко твр де, та ко и ме ке 
мо ћи. За пра во, ки не ско еко ном ско чу до пре о бли ку је не са мо Ки-
ну, већ и це ло куп ни ме ђу на род ни ам би јент. Ки не ска „но ва иде ја“, 
мо дел об је ди ња ва ња др жав ног, по ли тич ког со ци ја ли зма и еко ном-
ског ка пи та ли зма, пред ста вља ко ри стан при мер мно го број ним 
ма ње раз ви је ним др жа ва ма на пу ту њи хо вог еко ном ског раз во ја, 
али и те жњи ка очу ва њу са мо стал но сти у ме ђу на род ном си сте му. 
10) Victoria DeGrazia, IrresistibleEmpire:America’sAdvanceThroughTwentiethCenturyEu-

rope, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2005
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Овај, по мно гим ка рак те ри сти ка ма „хи брид ни“ мо дел, пред ста-
вља озби љан иза зов за све по ку ша је уни фи ко ва ња и оп ште при-
ме не ис кљу чи во за пад ног си сте ма вред но сти. Ње го ве нај ва жни је 
од ли ке чи не исто вре ме на иде о ло шка по сто ја ност и праг ма тич ки 
при ступ, спрем ност на ино ва ци је и екс пе ри мен ти са ње, као и те-
жња ка про ме ни дру штва у це ли ни. Спе ци фич на мо дер ни за ци ја, 
ве ли ким де лом ба зи ра на на древ ној ки не ској фи ло зо фи ји, по сте пе-
ном и ду бин ском при сту пу ре фор ма ма, оста вља до вољ но про сто ра 
за не пре ста но ослу шки ва ње еко ном ских и по ли тич ких кре та ња на 
гло бал ном ни воу. 

По чет ком де ве де се тих го ди на, САД су сво је вред но сти по-
ку ша ле да про мо ви шу кроз тзв. „Ва шинг тон ски кон сен зус“. Ње-
го ву осно ву чи ни по ку шај да се про бле ми у до та да цен тра ли зо-
ва ним и ди ри го ва ним еко но ми ја ма, по себ но у ис точ но е вроп ским 
зе мља ма, при ме ном шок-те ра пи је пре о ри јен ти шу ка ли бе рал ном, 
тр жи шном обра сцу. Зах тев за бр зи ном ре фор ми и пре сли ка ва ње 
већ по сто је ћих нор ми у до ско ра кру тим и за тво ра ним си сте ми ма 
ство ри ли су мно го број не про бле ме, до во де ћи мно ге од ових др жа-
ва у ста ње пот чи ње но сти јед ном по ли тич ком цен тру. Но ви, „Пе-
кин шки кон сен зус“, омо гу ћа ва свим др жа ва ма по сте пе ни и не за-
ви сни раз вој. Прем да се у су шти ни осла ња на еко но ми ју, мно ге 
ње го ве сег мен те чи не по ли тич ке те жње Ки не. Осно ву иде је чи ни 
упра во од у пи ра ње аме рич кој еко ном ској и по ли тич кој до ми на ци ји 
и пре вла да ва ње тре нут ног sta tus-quo-а. Ки на ви ше не пред ста вља 
ис кљу чи во ре ги о нал ног ак те ра.  Она је свој ути цај про ши ри ла на 
го то во чи тав Па ци фич ки ре ги он, не ке де ло ве Афри ке, а пре ко сво је 
мно го број не еми гра ци је на сту па и у дру гим де ло ви ма све та. Ин те-
ре сан тан је при мер Аустра ли је, јед ног од нај ва жни јих са ве зни ка 
САД. Ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, у очи ма ње них гра ђа на, Ки на 
тре нут но пред ста вља нај по жељ ни јег еко ном ског парт не ра. Не што 
пре ко 50% аустра ли ја на ца ве ру је да је ре жим сло бод не тр го ви не са 
Ки ном по зи ти ван, док исто вре ме но са мо 34% по др жа ва скла па ње 
истог са САД.11) 

 Као од го вор на ова кав тренд САД по ку ша ва ју да су зби ју 
дра ма ти чан раст ки не ске ме ке мо ћи стал ним ин си сти ра њем на кр-
ше њу људ ских пра ва и ме диј ским ра том. 

И аме рич ки и ки не ски ана ли ти ча ри су са гла сни да је пред-
сто је ћи пе ри од од из у зет не ва жно сти за обе си ле. Аме ри кан ци су 
убе ђе ни да ће већ кра јем сле де ће де ка де Ки на без по др шке не ке 
дру ге др жа ве, у свим об ли ци ма мо ћи у пот пу но сти па ри ра ти САД. 
11) О ово ме по бли же ви де ти у Kurlantzick, Joshua, CharmOffensive:HowChina’sSoftPower

isTransformingtheWorld, Yale University Press, 2007.
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Уко ли ко се тре нут ни трен до ви опа да ња аме рич ког ути ца ја, уз све 
на гла ше ни ји раст ки не ске ме ке мо ћи на ста ве, ве ро ва тан је и дис-
ба ланс у ко рист Ки не. Ки не зи, с дру ге стра не, ве ру ју у „мир ни раз-
вој”, не су ко бља ва ње и по сте пе но сти ца ње стра те шког пре и мућ-
ства у го то во свим обла сти ма.

 Го то во ни шта не од сли ка ва тре нут но ста ње Ру си је као ви-
ђе ње Ота фон Би змар ка да је “Ру си ја из ве ли ких кри за увек из ла-
зи ла оја ча на”. Де ве де се те го ди не, вре ме пред сед ни ко ва ња Бо ри са 
Јељ ци на, у ко ме је Ру си ја до жи ве ла је дан од нај ве ћих су но вра та 
у сво јој исто ри ји, ско ро је у пот пу но сти за бо ра вље но. Са да шњи 
тре ну так Ру си је обе ле жа ва пот пу ни по вра так на свет ску сце ну. Рат 
у Гру зи ји око те ри то ри ја на се ље них ве ћин ским ру ским ста нов ни-
штвом и га сни спор са Укра ји ном ко ји је до вео до енер гет ског ко-
лап са у чи та вој Евро пи, по ка зу ју да је ру ска ме ка моћ у на ра ста њу. 
Ови су ко би, у ко ји ма је би ло очи глед но да ни Гру зи ја ни Укра ји на 
не мо гу иза ћи као по бед ни ци го во ре да је у то ку бор ба за ути цај у 
пост со вјет ском про сто ру, али и на ши рем пла ну. Би ло би крај ње 
не ло гич но по ми сли ти да би се Гру зи ја и Укра ји на од лу чи ле на та-
кве ко ра ке да ни су има ле по др шку САД као свог нај ве ћег са ве зни-
ка. По ста вља се пи та ње ка кви су би ли ин те ре си САД ка да су по-
ме ну ти спо ро ви у пи та њу?  Да су вла да ју ћи кру го ви у САД све сни 
на ра ста ју ће ме ке мо ћи, мо же се ја сно ви де ти на овим при ме ри ма. 

У слу ча ју ра та у Гру зи ји, до шло је до по ку ша ја су зби ја ња на-
ра ста ју ћег ути ца ја Ру си је при ме ном иде је да упо тре ба вој не си ле 
го то во не из бе жно во ди ка де гра да ци ји ме ке мо ћи. На тај на чин је 
отво рен про стор за кри ти ке ру ске по ли ти ке и ре ста у ра ци ју ими џа 
хе ге мо ни стич ке и им пе ри јал не си ле. Оно што том при ли ком, код 
во де ћих ге о стра те шких пла не ра САД ни је узе то у об зир је да је у 
јав но сти зе ма ља ко је се гра ни че са Ру си јом, Гру зи ја обе ле же на као 
кључ ни парт нер САД у ре ги ону.

За раз ли ку од Гру зи је, га сни спор са Укра ји ном је био дру-
га чи јег ка рак те ра. У ње му ни је упо тре бље на вој на си ла, а циљ је 
био сиг нал евро пља ни ма да је Ру си ја не по у здан парт нер И да се са 
њом не мо же раз ви ја ти “стра те шко парт нер ство”.12) Очи глед но је 
да кроз ова кав об лик са рад ње обе стра не мо гу има ти ду го роч не ко-
ри сти. ЕУ мо же има ти трај ну си гур ност у ви ду ру ских енер ге на та, 
а Ру си ја ве ће уче шће у европ ским и по сле дич но у ме ђу на род ним 
од но си ма. 
12)  О стра те шком парт нер ству Ру си је и ЕУ де таљ њи је по гле да ти у Ми ло ше вић, Зо ран, 

Русија и ЕУ – стратешко партнерство или стратешка заблуда, По ли тич ка ре ви ја 
4/2008,  ИПС, Бе о град, 2008.  
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За ни мљив је и ру ски по ку шај да оства ри про дор на оним 
про сто ри ма ко ји се тра ди ци о нал но по сма тра ју као зо на аме рич-
ког ути ца ја. Уна пре ђи ва ње са рад ње са др жа ва ма Ла тин ске Аме ри-
ке пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих спољ но по ли тич ких иза зо ва 
Сје ди ње ним Др жа ва ма.

Под сти ца ње спор та, кул тур них ма ни фе ста ци ја, по вра так из-
вор ној ру ској тра ди ци ји, у пот пу но сти не ги ра ној од стра не со вјет-
ских ко му ни ста, али и раз во јем при вред них ве за и ула га њи ма на 
За па ду да је се до дат ни им пулс ра сту ру ске ме ке мо ћи.13) Кроз са мо-
до вољ ност и не за ви сност у ре сур си ма, али и уз са да шњу по ли ти ку, 
Ру си ја ће на ле стви ци свет ских си ла трај но за др жа ти ви со ко ме сто.     

3. НА У КА КАО МЕ КА МОЋ

Аме рич ко схва та ње др жав не мо ћи, ко ја је пред у слов успе-
шне од бра не на ци о нал них ин те ре са ука зу је на три ком по нен те14), 
ме ђу ко ји ма је кру ци јал на она ко ја се од но си на ви со ко ква ли фи ко-
ва не људ ске ре сур се, ко ји сво јим зна њем обез бе ђу ју си гур ност и 
ја сну ви зи ју дру штве ног на прет ка. Бже жин ски у са гле да ва ње по-
ме ну тог „ху ма ног по тен ци ја ла“ у окви ру гло бал ног по рет ка уво ди 
тер мин „хи пер кла са“. Овај про блем је да нас мо жда нај и зра зи ти ји, 
јер го то во све ви со ко ра зви је не др жа ве и оне ко је пре тен ду ју да то 
по ста ну, ула жу нај ве ће на по ре у раз вој на уч ног и обра зов ног сек-
то ра. При ме ра ра ди, САД су до ско ра из два ја ле за по тре бе на у ке 
чак 6% бу џе та, па по да так о го то во по ло ви ни фун да мен тал них на-
уч них от кри ћа у свет ским раз ме ра ма ко ја до ла зе са ње ног тла ни је 
ни ма ло из не на ђу ју ћи. Углед ни ана ли ти чар Њу Јорк Тај мса То мас 
Фрид ман кри ти ку је бив шу аме рич ку ад ми ни стра ци ју, тврд њом да 
је опа да ње аме рич ке мо ћи про из вод пре ли ва ња ових фон до ва и 
њи хо во ко ри шће ње у дру ге свр хе, што до во ди до не мо гућ но сти 
„ино ви ра ња“.15) По вод за ње го ву кри ти ку пред ста вља ула га ње фи-
13) Све по ме ну те од ли ке и о но вом ути ца ју Ру си је у ме ђу на род ним по сло ви ма ви де ти у 

Ђур ко вић, Ми ша, Русијаиоткривањемекемоћи,На ци о нал ни ин те рес, 4/2008, ИПС, 
Бе о град, 2008.

14)  Ово схва та ње од но си се на три хо том ну по де лу ре сур са: хар двер, еко ном ско-вој не ре-
сур се; софт вер, упра вља ње ви со ким тех но ло ги ја ма; хју ман вер, ула га ње и по сти за ње 
пре и мућ ства у људ ским ре сур си ма. У од но су пре ма дру гим си ла ма, су пре ма ти ја САД 
се огле да ла ла у по се до ва њу све три по ме ну те ка рак те ри сти ке. Ру си ја, и у ши рем кон-
тек сту СССР до ско ра ни су рас по ла га ли до вољ но раз ви је ним софт ве ром, док су у дру га 
два еле мен та рав но прав но па ри ра ли САД. Ја пан и ње го ву не мо гућ ност да оства ри ши ру 
до ми на ци ју обе ле жа ва не до ста так у хар две ру, од но сно у де лу ко ји се од но си на не за ви-
сне и ја ке вој не сна ге

15)  Friedman, Thomas, Georgiaonmymind, New York Times, 7. Sept. 2008.
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нан сиј ских сред ста ва у Гру зи ју, јед ног од нај ва жни јих аме рич ких 
са ве зни ка у пост со вјет ском про сто ру. 

Да је на у ка на ци о нал ни при о ри тет у САД, мо же се ви де ти 
и по раз ми шља њи ма оних ко ји се на ла зе у са мом вр ху аме рич ке 
др жа ве. У за јед нич ком ра ду, пре зен то ва ном на фо ру му „На у ка у 
окви ру на ци о нал ног ин те ре са“, бив ши аме рич ки пред сед ник Бил 
Клин тон и пот пред сед ник Ал Гор по ста вља ју на у ку на сам врх 
ле стви це нај ви ших др жав них и на ци о нал них ци ље ва. Они ис ти-
чу по тре бу да САД и да ље оста ну во де ће по бро ју фун да мен тал-
них на уч них от кри ћа, а као нај о збиљ ни ји про блем ви де те шко ће 
у обез бе ђи ва њу зна ња и ве шти на за ви со ко тех но ло шке по сло ве, 
нео п ход не за за др жа ва ње ли дер ске уло ге у раз ли чи тим обла сти-
ма на уч них ис тра жи ва ња.16) Ме ђу кључ не стра те шке ци ље ве ко ји 
се мо гу по сти ћи још зна чај ни јим ула га њи ма у на у ку, не ка да шњи 
нај ви ши зва нич ни ци убра ја ју ду го роч ни еко ном ски раст, про дук-
тив ни ју и од го вор ни ју вла ду и свет ско ли дер ство у ма те ма ти ци, 
ба зич ним и тех нич ким на у ка ма. И са да шња ад ми ни стра ци ја Ба ра-
ка Оба ме ће, су де ћи пре ма на ја ва ма из ње ног вр ха глав ни ну свог 
де ло ва ња усме ри ти упра во у овом прав цу. 

И ЕУ, као и др жа ве чла ни це, са мо стал но по ку ша ва да одр-
жи ви сок ни во на уч но-тех но ло шког раз во ја. Европ ски па ра ме три 
прет по ста вља ју из два ја ње нај ма ње јед ног про цен та бу џе та за по-
тре бе на у ке, а у нај на пред ни јим чла ни ца ма се кре ће око 3%. Мно ге 
европ ске др жа ве су по кре ну ле са мо стал не про гра ме ко ји би омо гу-
ћи ли при лив ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Нео п ход но је по-
ме ну ти да је Не мач ка то ком де ве де се тих го ди на по кре ну ла ви ше 
ини ци ја ти ва за при вла че ње ино стра не ви со ко ква ли фи ко ва не рад не 
сна ге, са на гла ском на сек тор ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Европ-
ска Уни ја је ство ри ла чи тав низ аран жма на за фи нан си ра ње на у-
ке, ка ко у ма ње раз ви је ним чла ни ца ма, та ко и кроз пред при ступ не 
фон до ве. 

 Ки на и Ру си ја та ко ђе ула жу зна чај на фи нан сиј ска сред ства 
у раз вој на у ке. За др жа ва ју ћи тра ди ци о нал не си сте ме обра зо ва ња, 
обе др жа ве по ка зу ју да не ће од сту пи ти од не ких опро ба них фор-
му ла, ко је су до не ле мно го по зи тив них ре зул та та. Ру си ја у мно гим 
обла сти ма обра зо ва ња пред ста вља свет ског ли де ра. За раз ли ку од 
пе ри о да со вјет ске “на у ке под те ро ром”, да на шња ру ска на у ка рас-
по ла же ви ше ко смо по лит ским и ком па ра тив ним при сту пом. Од 
тре ну та ка го то во ис кљу чи во из во за ба зи ра ног на си ро ви на ма, у 
про те клих не ко ли ко го ди на до ла зи до отва ра ња но вих про гра ма са 

16)  Clinton, William, Gore, Albert, ScienceintheNationalInterest,рад из ло жен у окви ру фо-
ру ма „На у ка у на ци о нал ном ин те ре су“, 31. Јан-1. Феб. 1994, Washington.    
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ци љем кон вер зи је по тен ци ја ла зна ња у до бро бит др жа ве и ста нов-
ни штва. Фор ми ра ње за себ них фон да ци ја за раз вој на у ке у Ру си ји 
пред ста вља ју зна чај ну но ви ну. Овим пу тем, Ру си ја је у пот пу но сти 
из бри са ла со вјет ски мо дел фи нан си ра ња и  упра вља ња на у ком. 

Ки на је у про те клим де ка да ма уло жи ла из у зет не на по ре у 
оса вре ме ња ва њу на у ке. По ље на уч них ис тра жи ва ња ће и у бу дућ-
но сти пред ста вља ти глав ну по лу гу раз во ја Ки не. Као и дру ге обла-
сти, на у ка у Ки ни бе ле жи по сте пе ни, али кон стант ни на пре дак. У 
го то во свим по љи ма на у ке, да ле ко и сточ ни див је  ус пео или се у 
пот пу но сти при ма као сво јим нај ве ћим кон ку рен ти ма.      
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Summary
In this ar tic le aut hor exa mi nes soft po wer as one of most im por-

tant com po ne nets of le a ding world po wers. Con tem po rary trends are 
sho wing de ep cri sis of Ame ri can soft po wer and its tran si tion to wards 
ot her im por tant ac tors in in ter na ti o nal re la ti ons. In last part of this work 
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ЗоранДрагишић
Факултетбезбедности,УниверзитетуБеограду

 СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ  
И ХУ МА НИ ТАР НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА

Ре зи ме
У овом ра ду раз ма тран је по јам ху ма ни тар на ин тер вен ци ја и 

ње гов од нос пре ма пој му др жав ног су ве ре ни те та. Ин тер вен ци ја у 
уну тра шње ства ри јед не зе мље из ху ма ни тар них раз ло га пред ста-
вља јед но од нај сло же ни јих прав них и по ли тич ких пи та ња са вре-
ме них од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци.

Не ма сум ње да те шко кр ше ње људ ских пра ва, ге но цид, ра-
сна, на ци о нал на и вер ска дис кри ми на ци ја ве ћих раз ме ра, чи не 
нео п ход ном ин тер вен ци ју ме ђу на род не за јед ни це, ко је под ра зу ме-
ва на ру ша ва ње су ве ре ни те та др жа ве у ко јој до ла зи до та ко те шких 
зло у по тре ба. Ме ђу тим, до са да шња прак са по ка зу је да су ху ма ни-
тар ни раз ло зи че сто ко ри шће ни као из го вор за ин тер вен ци ју ко ја је 
има ла пот пу но дру га чи је ци ље ве, че сто ди рект но су прот ста вља ње 
раз ло зи ма ху ма но сти, што цео кон цепт ху ма ни тар них ин тер вен ци-
ја ста вља под озбиљ ну сум њу.

У ра ду је на ве де но и не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра 
кроз ко је се по ку ша ва осве тли ти по јам ху ма ни тар не ин тер вен ци је. 
Кључ не ре чи: ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, су ве ре ни тет, не  ин тер вен ци ја, 

уну тра шња над ле жност др жа ве.

УВОД

Пр ви те о ре ти ча ри ме ђу на род ног пра ва су, у скла ду са при-
род но прав ним при сту пом у ме ђу на род ном пра ву, до пу шта ли и 
при зна ва ли као прав но до пу ште не тзв. “пра вед не ра то ве”, - вој не 
ак ци је чи ји је циљ био ка жња ва ње кр ши те ља пра ва. Ju sta ca u sa та-
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квог ра та би ла је кр ше ње ме ђу на род ног пра ва. У тај оквир мо гу ће 
је укљу чи ти и та кве ак ци је ко је на зи ва мо хуманитарнаинтервен-
ција.

Од ре ђе ња ху ма ни тар не ин тер вен ци је ва ри ра ју и ме ђу њи ма 
се нај ја сни је чи ни Опен хај мо во: “Оста је оп ште са гла сје да др жа ва 
у скла ду са сво јим те ри то ри јал ним и пер со нал ним су ве ре ни те том 
вр ши власт над сво јим гра ђа ни ма у скла ду са сво јим дис кре ци о-
ним овла шће њем. Ме ђу тим, јав но мње ње и прак са, ука зу ју на по-
тре бу од ре ђе ња гра ни ца те дис кре ци је и да је ин тер вен ци ја у ин-
те ре су чо веч но сти прав но до пу ште на. На при мер, ка да je др жа ва 
од го вор на за те шке окрут но сти и про га ња ња сво јих гра ђа на, ко је 
пред ста вља ју не ги ра ње основ них људ ских пра ва и ко ји шо ки ра ју 
са вест чо ве чан ства.”

Ве ћи на те о ре ти ча ра при пад ни ка прав ног по зи ти ви зма при-
зна је ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју као прав но до пу ште ни из у зе так 
од на че ла не ин тер вен ци је. Ме ђу тим, уоч љив је рас ко рак ме ђу те-
о ре ти ча ри ма ко ји за го ва ра ју до пу ште ност ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је. Сви се за у зи ма ју за ре стрик ти ван и опре зан при ступ. На кон 
то га се сте пен ре стрик тив но сти од ауто ра до ауто ра раз ли ку је у 
по гле ду кри те ри ју ма ко ји од ре ђу ју до пу ште ност ху ма ни тар не ин-
тер вен ци је. Ла у ренс ка же: “Ка да је окрут ност та ко ве ли ка да су 
пре зре не нај бо ље стра не људ ске при ро де и кад на ста не мо гућ ност, 
та кво ста ње тре ба окон ча ти и от кло ни ти узро ке ње го вог на стан ка. 
Не ма ни че га што би спре ча ва ло гру пу др жа ва да не ин тер ве ни ше.” 
На су прот ње му, Хал ре зер ви са ни је од ре ђу је мо гућ ност до пу ште не 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је и упо зо ра ва на опа сно сти од зло у по тре-
ба.

Очи глед но је да се кон цепт ху ма ни тар не ин тер вен ци је по-
ја вљу је као из у зе так од на че ла не ин тер вен ци је и да је ди рект но 
су прот ста вље на су вре ни те ту др жа ве. Др жа ва је би ла, и још увек 
је сте, основ ни су бјект ме ђу на род ног пра ва, а су ве ре ни тет пред ста-
вља је дан од основ них атри бу та др жав но сти. 

По јам су ве ре ни те та је то ком исто ри је про ла зио кроз раз ли-
чи те фа зе и ње го во са вре ме но раз у ме ва ње ре зул тат је ви ше ве ков-
них по ли тич ких бор би, ка ко уну тар др жа ва, та ко и бор би ко је су 
во ђе не ме ђу раз ли чи тим др жа ва ма. Од ре ђе ње ко је је дао чу ве ни 
фран цу ски прав ник и по ли ти чар Жан Бо ден у свом де лу „Шест 
књи га о ре пу бли ци“ из 1576. го ди не, по ко ме се су ве ре ни тет схва та 
као власт ко ја спо ља не за ви си ни од јед не дру ге вла сти, а уну тра је 
ви ша од сва ке дру ге вла сти1), да нас ве ли ки број те о ре ти ча ра узи ма 
1) Ви ди Р. Мар ко вић: Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни Гла сник, Бе о-

град 1997. стр  179. 
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као по ла зи ште у рас пра ва ма о су ве ре ни те ту. У док три ни са вре ме-
ног ме ђу на род ног пра ва не по сто ји је дин ствен став о то ме шта је 
су ве ре ни тет, из че га се он са сто ји, ко је су му гра ни це ни чи ме он 
мо же би ти огра ни чен.  

По зна ти срп ски прав ник Ра до мир Лу кић го во ри о три еле-
мен та су ве ре ни те та: спо ља шњем, уну тра шњем и син те тич ком. 
Спо ља шњи еле мент су ве ре ни те та, ко ји под ра зу ме ва не за ви сност 
др жав не вла сти у од но су са дру гим др жа ва ма, и уну тра шњи еле-
мент ко ји га ран ту је др жа ви да мо же да санк ци о ни ше све по вре-
де др жав ног по рет ка на сво јој те ри то ри ји, по ја вљу ју се као глав не 
прав не пре пре ке кон цеп ту ху ма ни тар них ин тер вен ци ја.

Не ма сум ње да су ве ре ни тет не мо же слу жи ти као из го вор за 
гру ба кр ше ња људ ских пра ва, али та ко ђе ни кр ше ња људ ских пра-
ва не мо гу би ти из го вор за на ру ша ва ње су ве ре ни те та др жа ве, као 
јед ног од те ме ља на ко ји ма по чи ва ме ђу на род но прав ни по ре дак.

По себ ну те шко ћу у те о риј ском, и опа сност у прак тич ном 
сми слу, пред ста вља не по сто ја ње од ре ђе ња пој ма „ху ма ни тар на 
ин тер вен ци ја“. Овај по јам са прав ног аспек та го то во да ни је мо гу-
ће ја сно де фи ни са ти, па су се у прак си вој не ин тер вен ци је ко је су 
пред у зи ма не про тив су ве ре них др жа ва ра ди на вод них или ствар-
них кр ше ња људ ских пра ва, ге но ци да или дру гих не при хва тљи-
вих по на ша ња вла да, на зи ва ле „ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма“ и 
оправ да ва ле етич ким раз ло зи ма.

За кљу чак о вред но сти кон цеп та ху ма ни тар них ин тер вен ци ја 
и њи хо вом евен ту ал ном укљу че њу у ме ђу на род но прав ни по ре дак, 
као мо гућ но сти ле гал не упо тре бе си ле про тив су ве ре них др жа ва, 
мо же се да ти тек на кон ана ли зе прак се до са да шњих вој них ин тер-
вен ци ја ко је су прав да не ху ма ни тар ним раз ло зи ма. 

ПРАК СА ХУ МА НИ ТАР НИХ  
ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА ДО I СВЕТ СКОГ РА ТА

Прак са др жа ва у 19. ве ку да ла је до ста при ме ра ху ма ни тар-
них ин тер вен ци ја. Опен хајм на гла ша ва да прак са ин тер вен ци је ни-
је би ла та ко че ста ка ко су усло ви зах те ва ли. Као при ме ри ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је из 19. ве ка, нај че шће се по ми њу ин тер вен ци ја 
Не мач ке, Фран цу ске и Ру си је у Тур ској 1827. го ди не.

Ин тер вен ци ја Фран цу ске на те ме љу са гла сно сти «европ ског 
кон цер на у Си ри ји» 1860. го ди не, и по не ким те о ре ти ча ри ма, ин-
тер вен ци ја САД на Ку би 1898. го ди не.
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У по гле ду ин тер вен ци је Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Ру-
си је ра ди по мо ћи грч ким уста ни ци ма про тив сул та на 1827. го ди не, 
ми шље ња ме ђу ауто ри ма су по де ље на. Ни ко од ауто ра не твр ди да 
су ин тер ве ни јен ти би ли во ђе ни са мо ху ма ни тар ним раз ло зи ма, али 
се са дру ге стра не сви сла жу да је тур ски по кољ грч ког ста нов ни-
штва на по лу о стр ву Мо ре ју бит но ути цао на од лу ку три та да шње 
си ле да ин тер ве ни шу. Тек по сле то га је ова ин тер вен ци ја озна-
че на као при мер ху ма ни тар не ин тер вен ци је, а сам прав ни по јам 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је уоб ли чен је кра јем 19. ве ка. Зна чај но 
је ис та ћи и то да вла де зе ма ља ин тер ве ни јен та сво је ак ци је ни су 
обра зло жи ле ис кљу чи во ху ма ни тар ним раз ло зи ма, већ и по тре бом 
из ми ре ња за ра ће них стра на, раз ло зи ма чо веч но сти и ин те ре си ма 
ми ра у Евро пи.

Ре ал но гле да но, раз ло зи ин тер вен ци је Фран цу ске и Ен гле ске 
ле же у по тре би да се спре чи са мо ста лан на ступ Ру си је у ис точ ном 
Сре до зе мљу.

Бли жа пој му ху ма ни тар не ин тер вен ци је је ак ци ја Фран цу ске 
у Тур ској, на про сто ри ји да на шње Си ри је и Ли ба на. Ин тер вен ци ја 
је сле ди ла на кон по ко ља ма ро нит ских хри шћа на на том под руч ју. 
По кољ су из вр ши ла му сли ман ска пле ме на Дру за и би ло га је мо-
гу ће де лом при пи са ти не у ре ђе ној тур ској упра ви на том под руч ју. 
Па ри ска кон фе рен ци ја је 1860. го ди не овла сти ла Фран цу ску да ин-
тер ве ни ше у Си ри ји са ци љем да се ус по ста ви ред на том под руч-
ју.2) Ок то бра исте го ди не, фран цу ска вој ска је оку пи ра ла кри зно 
под руч је у Си ри ји. Европ ске си ле су уста но ви ле и ме ђу на род ну 
ко ми си ју ко ја је зах те ва ла одва ја ње две ет нич ке ску пи не. Као и у 
пр вом слу ча ју, ак ци ја ни је би ла чи сто ху ма ни тар но мо ти ви са на.

Европ ске си ле ко је су да ле ман дат Фран цу ској да се мо же 
уме ша ти у уну тра шње тур ске по сло ве ни су у пот пу но сти Фран цу-
ској пре пу сти ле ин тер вен ци ју, већ су обра зо ва ле ко ми си ју ко ја је 
над зи ра ла ак ци је.

Обе по ме ну те ин тер вен ци је су би ле из вр ше не са при стан-
ком тур ске вла де, из ра же ном у пот пи са ним уго во ри ма (Лон дон ски 
уго вор од 6. ју ла 1827. го ди не и Па ри ски уго вор од 3. ав гу ста 1860. 
го ди не). У оба ова при ме ра мо гу ће је го во ри ти о уго вор но до зво-
ље ној ин тер вен ци ји - ин тер вен ци ји ко ја је би ла до зво ље на од до-
ма ће вла де, у овом слу ча ју Тур ске.

У раз до бљу из ме ђу ин тер вен ци је у Си ри ји и Бер лин ског 
кон гре са би ло је до ста ак ци ја ко је би се мо гле озна чи ти као ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је: зах те ви Аустри је, Ита ли је, Фран цу ске, 
2) Lil lich A.: HumanitarianinterventionandUN, New York, 1973, p. 26.
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Пру ске и Ру си је Тур ској за по бољ ша ње по ло жа ја хри шћан ског 
ста нов ни штва на Кри ту (1866-1868), за тим ин тер вен ци ја Ру си је у 
Тур ској 1877. го ди не, као по сле ди ца тур ског по сту па ња са хри шћа-
ни ма у Бо сни и Хер це го ви ни и Бу гар ској ко је је ка сни је пре ра сло у 
ру ско-тур ски рат 1877-1878.

Ин тер вен ци ју САД на Ку би не ки ауто ри озна ча ва ју као ху-
ма ни тар ну ин тер вен ци ју. По тем кин ка же да из ја ва Аме ри ке да на 
Ку би ин тер ве ни ше из ху ма ни тар них раз ло га “ни је без ху мо ра”.3)

При ме ри из 19. ве ка ка зу ју да, исти ни за во љу, у том раз-
до бљу ни је би ло пра вих ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, сем, мо жда, 
фран цу ске ин тер вен ци је у Си ри ји 1860. го ди не. Мно ги ауто ри на-
гла ша ва ју да је про грам ху ма ни тар не ак ци је у ње ном деј ству да 
пре у зи ма ње ових ак ци ја се би мо гу при у шти ти са мо ве ли ке си ле и 
да су де кла ри са ни “ху ма ни тар ни раз ло зи”, у прак си са мо по кри ће 
за при кри ва ње се бич них ин те ре са ве ли ких си ла ко је ин тер ве ни шу. 
Све ово је у ве ли кој ме ри сма њи ло углед пра ви ла о ху ма ни тар ној 
ин тер вен ци ји као пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Већ смо на по ме ну-
ли да су европ ске си ле за сво је ору жа не ак ци је на под руч ју Тур ског 
Цар ства при ба ви ле уго вор ни при ста нак Тур ске за та кву ак ци ју. У 
том по гле ду су њи хо ве ак ци је про ме ни ле оп ште схва та ње ме ђу-
на род ног пра ва то га вре ме на. На рав но, раз у ме се, да тај при мер 
ни је пред ста вљао осно ву за про ме ну оп штег ме ђу на род ног пра ва 
и ти уго во ри не мо гу би ти осно ва за до но ше ње оп штег пра ви ла о 
до пу сти во сти ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. Два де се ти век по зна је 
не ко ли ко при ме ра ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. При ти сак европ-
ских си ла на Тур ску у ве зи са по ло жа јем хри шћа на у Ма ке до ни-
ји, прет ња Ру си је Тур ској ору жа ном ин тер вен ци јом због по ко ља 
Јер ме на 1913. го ди не, ин тер вен ци ја европ ских си ла у то ку Дру гог 
бал кан ског ра та око ус по ста вља ња Ал ба ни је сле ди ли су уз о ре из 
19. ве ка и не ким ауто ри ма по слу жи ле као при ме ри ле гал не ху ма-
ни тар не ин тер вен ци је (Опен хајм).

ПРАК СА ХУ МА НИ ТАР НИХ  
ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

Дру га чи ја си ту а ци ја је на ста ла у раз до бљу из ме ђу два свет-
ска ра та. Раз до бље ре ла тив ног ми ра у пр вим по сле рат ним го ди-
на ма пре тво ри ло се у раз до бље гро зни ча вих при пре ма за Дру ги 
свет ски рат, чи ји увод су пред ста вља ле вој не ин тер вен ци је Ја па на 
у Ман џу ри ји (1933), гра ђан ски рат пра ћен стра ним ин тер вен ци ја-

3) Sto well E.: InterventioninInternationalLaw, Was hing ton, 1981, p. 47.
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ма у Шпа ни ји (1936-1939), за тим ин тер вен ци ја Не мач ке у Че хо-
сло вач кој (1938) под из го во ром “ху ма ни тар не” ин тер вен ци је ра ди 
за шти те “угро же них су дет ских Не ма ца”.

Ни јед на од на ве де них ин тер вен ци ја ни је би ла ху ма ни тар на. 
Др жа ве ко је су у 19. ве ку уста но ви ле на че ло ху ма ни тар не ин тер-
вен ци је ни су ус пе ле да на че ло ху ма ни тар но сти као еле ме нат би ћа 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је раз ви ју до те ме ре, да би се ла ко раз-
ли ко ва ла пра ва ху ма ни тар на ин тер вен ци ја од обич не агре си је са 
са свим дру га чи јим ци ље ви ма, ко јој, на вод но, ху ма ни тар ни раз ло зи 
слу же са мо као из го вор. Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су у вре ме 
шпан ског гра ђан ског ра та про гла си ли не у трал ност у од но су на тај 
су коб, и по што ва ње то га на че ла до при не ло је успе шно сти не мач-
ког и ита ли јан ског вој ног ме ша ња и кр ва вом то ку и ис хо ду гра ђан-
ског ра та у Шпа ни ји.

На ци зам је у фа зи свог нај ве ћег раз во ја и бу ја ња узур пи-
рао пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју са мо за се бе. На ци стич ка 
про па ган да је у дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на оби ла то упо-
тре бља ва ла “ху ма ни тар не” ар гу мен те у опи си ва њу не под но шљи-
вог по ло жа ја не мач ке на ци о нал не ма њи не у Че шкој и Пољ ској. У 
про гла ше њу оку па ци је Че шке и Мо рав ске, Хи тлер је као је дан од 
глав них ар гу ме на та за оку па ци ју на вео “на па де на жи вот и сло бо ду 
ма њи на”, што је на рав но, ул ти ма тив но зах те ва ло по тре бу “за раз-
о ру жа ва њем че шких че та и те ро ри стич ких гру па ко је угро жа ва ју 
жи вот ма њи на.”

За ни мљи во је да те при ме ре зло у по тре ба ху ма ни тар них ин-
те ре са при ста ли це ху ма ни тар них ин тер вен ци ја у сво јим де ли ма не 
на во де.4) 

ПРАК СА ХУ МА НИ ТАР НИХ  
ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА НА КОН II СВЕТ СКОГ РА ТА

Вре ме на кон Дру гог свет ског ра та озна ча ва уста но вља ва ње 
ОУН, за бра ну упо тре бе си ле и на ста нак и раз вој си сте ма ко лек-
тив не без бед но сти, као и на ста нак си сте ма ме ђу на род не за шти те 
људ ских пра ва и уте ме ље них сло бо да.

Са да шње при ста ли це те о ри је ху ма ни тар не ин тер вен ци је се 
сла жу да су се у ме ђу на род ној за јед ни ци уста но ви ле прав не де-
фи ни ци је си ту а ци је ко је оправ да ва ју ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју 
(зло чи ни про тив чо веч но сти и ге но цид), ко ја је це лис ход на јер ме-
ђу на род на за јед ни ца ни је на шла од го ва ра ју ће на чи не за бор бу про-
4) DocumentsonBritishforeignPolicy, 1919-1939, third se ri es 259, p. 257.
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тив та квих по ја ва. По њи ма је тач но да ху ма ни тар на ин тер вен ци ја 
не ма при ро ду оби чај них ме ђу на род них пра ви ла па је «ин тер вен-
ци ја ко ја има за циљ за у ста ви ти вар вар ске и не чо веч не зло чи не и 
окрут но сти, уз ви ше но по ли тич ко де ло ва ње ко је је из над оби ча ја и 
пра ва.»5) 

На ве де но ми шље ње има до ста не до след но сти и про тив реч-
но сти. Оно, пре све га, за не ма ру је мо гућ но сти и пред но сти ко је 
пру жа ор га ни зо ва на ме ђу на род на за јед ни ца. До са да шња прак са 
Ује ди ње них на ци ја по ка зу је да ме ђу на род на за јед ни ца ни је у ста-
њу да ре ша ва ра зно вр сне про бле ме у окви ру ко лек тив них ак ци ја 
ОУН. Због то га, с пра вом, мо же мо по ста ви ти пи та ње, ка кве га ран-
ци је има мо да ће по је ди нач не др жа ве или гру пе њих (ко је су, по 
пра ви лу, мно го при стра сни је не го це ло куп на ме ђу на род на за јед-
ни ца) те про бле ме ре ша ва ти бо ље не го УН. По ред то га, ауто ри се 
сла жу да је до са да би ло ве ли ких зло у по тре ба ху ма ни тар них ин-
тер вен ци ја и да ни јед на до са да ни је би ла у це ло сти ис кљу чи во 
ху ма ни тар на. До зво ља ва ње упо тре бе си ле у свр ху ху ма ни тар них 
ин тер вен ци ја не дво сми сле но би по ве ћа ло сум ње др жа ва у по гле ду 
пра вих ци ље ва ору жа них ак ци ја дру гих др жа ва.

Прав ни си стем ме ђу на род ног пра ва отва ра чи тав низ ва жних 
пи та ња и огра да ко је се од но се на упо тре бу си ле, у би ло ком об ли-
ку, а по себ но ору жа не си ле из би ло ког раз ло га. Прак са је по ка за ла 
да је пре че сто би ло по зи ва ња на уз ви ше не ху ма ни тар не раз ло ге 
ка да су би ле у пи та њу ак ци је са вр ло про за ич ним ци ље ви ма и још 
про за ич ни јим учин ци ма, та ко да их је вр ло те шко угра ди ти у си-
стем ме ђу на род ног пра ва.

Рас пра ва у Ко ми си ји за ме ђу на род но пра во, ко ја је од пр вих 
го ди на рас пра вља ла о пра ви ма и ду жно сти ма др жа ва и о од ре ђе-
њу зло чи на про тив ми ра и без бед но сти чо ве чан ства, те де фи ни ци-
ја агре си је, ни је се из ри чи то опре де ли ла по пи та њу до пу сти во сти 
ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. У рас пра ви Ше стог (прав ног) од бо-
ра Ге не рал не скуп шти не УН о де фи ни ци ји агре си је, у пр вој фа зи 
рас пра ва, по ја ви ло се пи та ње упу ће но од стра не грч ког де ле га та 
Спи ро пу ло са: “Да ли би ак ци ја чи ји је циљ спре ча ва ње ге но ци да 
над ма њи ном у су сед ној др жа ви (ин тер ве ни јент је др жа ва ко ја је 
са ет нич ког ста но ви шта ма тич на др жа ва ма њи не), и ко ја би би ла 
из ве де на на кон не у спе шног по зи ва ња на ак ци ју УН, би ла агре си ја 
или не?”

Пре о вла да ло је ста но ви ште да је та ква ак ци ја до пу ште на 
са мо у скла ду са гла вом 7 По ве ље УН, и то са мо као ко лек тив на 
5) Law ren ce Op. cit. pp 127.



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.45-64.

52

ак ци ја, а ни ка ко као по је ди нач на ак ци ја би ло ко је др жа ве, па ни 
су сед не, чак иако је ма тич на др жа ва на ро да над ко јим се вр ши ге-
но цид.6) 

У да љем раз во ју пра ва УН ја ви ле су се не до у ми це и раз ли чи-
та гле ди шта у по гле ду ко гент но сти пра ви ла ре ле вант них у по гле ду 
ху ма ни тар них ин тер вен ци ја (тач ка 7, члан 2 По ве ље УН). По ја ви-
ле су се иде је о ре ла тив но сти на че ла за бра не упо тре бе си ле или 
прет ње си лом и по тре бе да се у све тлу сва ког кон крет ног кон тек ста 
про це њу је вред ност ци ље ва По ве ље УН. Не ки те о ре ти ча ри сма-
тра ју да је са др жи на тач ке 7, чла на 2 По ве ље УН ко јом се за бра њу-
је ме ша ње у по сло ве ко ји су по сво јој при ро ди уну тра шња ствар 
др жа ве из ра зи то ре ла тив на и да је са др жај уну тра шње над ле жно-
сти у пот пу но сти за ви сан од ме ђу на род них од но са. По том схва та-
њу ни је до пу ште но по зи ва ње на уну тра шњу над ле жност ка да су у 
пи та њу слу ча је ви кр ше ња људ ских пра ва, по себ но у слу ча је ви ма 
из ра зи то гру бих и ма сов них кр ше ња људ ских пра ва.7) Пот пу но је 
тач но да ни шта што је пред мет ре гу ли са ња ме ђу на род ног пра ва не 
мо же би ти пред мет ис кљу чи ве над ле жно сти др жа ве. Ово се нај бо-
ље мо же раз у ме ти ка да је у пи та њу по сту пак им пле мен та ци је на 
под руч ју људ ских пра ва, не у сми слу до пу шта ња упо тре бе ин ди-
ви ду ал не си ле и огра ни ча ва ња до ма ша ја ста ва 4, чла на 2 По ве ље 
УН. У рас пра ва ма ко је су би ле на ме ње не при пре ми де кла ра ци ја о 
на че ли ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и са рад-
њи ме ђу др жа ва ма у скла ду са По ве љом УН, у ве зи на ве де них ди-
ле ма из дво ји ле су се две гру пе ми шље ња:

- ве ли ка ве ћи на уче сни ка да ла је пред ност очу ва њу ми ра 
и за то је сма тра ла да се тре ба ре стрик тив но при сту пи ти 
да др жа ве ле гал но упо тре бља ва ју си лу,

- по ми шље њу ма њег бро ја уче сни ка, пр вен стве но из за-
пад них зе ма ља, на че ло за бра не упо тре бе си ле тре ба по-
сма тра ти са ста но ви шта на ме ре ко је би др жа ве овим на-
че лом хте ле по сти ћи. За ступ ни ци овог ста но ви шта су 
се за ла га ли за ши ро ку ин тер пре та ци ју чла на 51 По ве ље 
УН и за по што ва ње оби чај но прав них пра ви ла са мо од-
бра не.8) 

У рас пра ви о са др жи ни на че ла не ин тер вен ци је на пр вом за-
се да њу По себ ног од бо ра за при пре му на ве де не де кла ра ци је, пред-
6)  9. за се да ње Ге не рал не скуп шти не (1954), 6. од бор, Of fi cial Re cords Me e tings 292 

(pa ra 7), 417 (pa ra 31) и 418 (pa ra 18).

7)  F. Er ma co ra: Hu man rigts and Do me stic ju ris dic tion, Lon don, 1968, pp. 68.

8)  Doc. a/ac 119/SR 32, pp 5-6; 11; 25.
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став ник САД је твр дио да се за бра на из тач ке 7, чла на 2 По ве ље 
УН не од но си на др жа ве ко је су оба ве зне по тач ки 4, члан 2 По ве ље 
УН. По овом схва та њу др жа ве ла ко мо гу да ин тер ве ни шу у уну тра-
шње ства ри дру гих др жа ва уко ли ко не упо тре бља ва ју си лу ни ти 
пре те ње ном упо тре бом.

Пре о вла да ло је су прот но ми шље ње, ко је је, из ме ђу оста лог, 
за сту пао и ју го сло вен ски де ле гат Ша хо вић, да тач ка 7, члан 2 По-
ве ље УН, ко ји спре ча ва чак и УН да ин тер ве ни шу у по сло ве ко ји 
пред ста вља ју ис кљу чи во уну тра шњу над ле жност др жа ве, a for ti o ri 
за бра њу је исто вр сне ак ци је др жа ве. Ве ли ка ве ћи на пред став ни ка 
гла са ла је за та кву за бра ну ин тер вен ци ја ко ја би укљу чи ва ла све 
ње не об ли ке.

Ме ђу тим, рас пра ва је по твр ди ла и ве ћин ско ми шље ње да на-
че ло до ма ће ју рис дик ци је не сме слу жи ти др жа ва ма као по кри ће 
за кр ше ње пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, по го то во оних ко је има-
ју ко гент ни зна чај. У ве зи са тим, на ро чи то су на гла ше на гру ба 
кр ше ња пра ви ла ме ђу на род ног пра ва о људ ским пра ви ма, на че ла 
са мо о пре де ље ња и за бра не ра сне дис кри ми на ци је, као оне ме ђу-
на род но прав не нор ме ко је се че сто кр ше, а до ма ће вла де се пред 
ме ђу на род ном јав но шћу по зи ва ју на на че ло уну тра шње ју рис дик-
ци је. Из рас пра ва се ја сно мо же уочи ти ста ја ли ште да при ме ри 
ко ло ни ја ли зма, ра сне дис кри ми на ци је, апарт хеј да и ге но ци да, др-
жав ног те ро ри зма не мо гу би ти за шти ће ни као по сло ви ко ји спа да-
ју у ис кљу чи ву над ле жност др жа ве. Са др жи на тих рас пра ва на шла 
је ме сто у 7. на че лу Де кла ра ци је, ко је од ре ђу је на че ло са мо о пре-
де ље ња и у 3. ста ву на че ла ко је се од но си на не ин тер вен ци ју и 
ко ји гла си: “Упо тре ба си ле с ци љем спре ча ва ња на ро да да се сам 
опре де ли пред ста вља кр ше ње ње го вих нео ту ђи вих пра ва и на че ла 
не ин тер вен ци је.” Овај став ни је баш нај ја сни ји и мо жда би би ло 
бо ље да су слу ча је ви ко ји до зво ља ва ју од сту па ње од на че ла не ин-
тер вен ци је так са тив но по бро ја ни. Из ово га се ја сно ви ди да ме-
ђу на род но пра во по ме ра гра ни це уну тра шње над ле жно сти. Не ки 
ауто ри у то ме ви де из у зе так од на че ла не ин тер вен ци је. На ве де ни 
део Де кла ра ци је не на во ди при ме ре упо тре бе си ле у ци љу спре-
ча ва ња пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње, иста фор му ла ци ја упо-
тре бље на је и у Де кла ра ци ји о не до пу сти во сти ин тер вен ци ја, па 
је по ста ла по вод рас пра ве о при ме ри ма ко је су де ле га ти на во ди ли 
(апарт хејд, ра сна дис кри ми на ци ја, при ме ри ко ло ни ја ли зма, оку па-
ци је, ге но ци да, др жав ног те ро ри зма и сл.), из че га ја сно сле ди да 
се из у зе ци од на че ла не ин тер вен ци је од но се на огра ни че ни број 
си ту а ци ја. 
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Ме ђу де ле га ти ма, исти ни за во љу, ни је би ло из ри чи тог за-
у зи ма ња за од ре ђе ње не ких по себ них из у зе та ка од на че ла не ин-
тер вен ци је, али је пре о вла да ло ста но ви ште да си ту а ци је ко је су 
по бро ја не пред ста вља ју про тив прав но ста ње, као што је про тив-
прав но и пред у зи ма ње ин тер вен ци ја. Санк ци је про тив др жа ве ко ја 
пред у зи ма на ве де не ак те су у ме ђу на род ном пра ву до пу ште не. 

У ве зи са на ве де ним, по ста вља се пи та ње: да ли са да шње 
ме ђу на род но пра во до пу шта ин ди ви ду ал ну упо тре бу си ле? У том 
по гле ду су рас пра ве у ве зи са Де кла ра ци јом вр ло илу стра тив не. У 
рас пра ви о на че лу о не у по тре би си ле ко ја је по ста вље на на пр во 
ме сто, ве ћи на де ле га та се за ла га ла за ре стрик ти ван при ступ, та ко 
да је упо тре ба си ле до зво ље на са мо у скла ду са чла ном 51 По ве ље 
УН и ко лек тив на ак ци ја УН у скла ду са гла вом 7 По ве ље УН.  У 
скла ду са овим гле ди штем, сви об ли ци упо тре бе си ле, осим са мо-
од бра не, прав но су не до пу сти ви. У рас пра ви је пре ци зи ра но да је 
са мо од бра на до пу ште на са мо у слу ча ју не по сред ног ору жа ног на-
па да, а не као “пре вен тив на” ак ци ја.

Ма ња гру па, углав ном пред став ни ка за пад них зе ма ља, сма-
тра ла је да пра во на са мо од бра ну тре ба раз у ме ти ши ре, у сми слу 
“оби чај ног ме ђу на род ног пра ва”. На том тра гу је и по ста вље на 
те о ри ја пра ви ла ко ја др жа ви при па да ју на осно ву на че ла са мо о-
др жа ња. Слич но као и у рас пра ви о пи та њу не ин тер вен ци је, као 
из у зе так од на че ла не у по тре бе си ле, из об ли ко ва но је ве ћин ско ми-
шље ње да по моћ у ору жа ној бор би за осло бо ђе ње од ко ло ни јал не 
вла сти не зна чи кр ше ње на че ла не у по тре бе си ле. То пра ви ло је и 
по твр ђе но у ве ћем бро ју ре зо лу ци ја ОУН, прак си др жа ва и прав ној 
док три ни та ко да је оно да нас део оби чај ног и ме ђу на род ног пра ва.

Да на шње схва та ње о не до пу сти во сти ин ди ви ду ал не упо тре-
бе си ле до дат но пот кре пљу ју ста во ви не ких ауто ра да ху ма ни тар на 
ин тер вен ци ја ни је до пу ште на. У да на шњем све ту мно го је си ту-
а ци ја ко је зах те ва ју ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју јед не или ску пи-
не др жа ва. Да нас су та кви не до пу ште ни ак ти ко ји “вре ђа ју са вест 
чо ве чан ства” ма ње-ви ше од ре ђе ни и ак ци је ОУН су усме ре не на 
њи хо во ис ко ре њи ва ње. Ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју, као ак ци ју јед-
не за ин те ре со ва не др жа ве или ви ше њих без одо бре ња Са ве та без-
бед но сти, ко ја је не до пу ште на, на до ме шта ју дру гим ме ха ни зми ма 
уну тар Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја.

Раз у ме се да ни је дан си стем сам по се би не ре ша ва про блем. 
Мо же мо ре ћи да је ак ци ја ОУН про тив ко ло ни ја ли зма ус пе ла, што 
не мо же мо твр ди ти за не ке дру ге про бле ме. Због то га, не ки пи-
сци сма тра ју да је пи та ње ху ма ни тар не ин тер вен ци је ре ле вант но 
прав но пи та ње. Пи та ње за бра не упо тре бе си ле или прет ње си лом 
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је бо ље ре ше но на чел но, са мо као ви ше стра на ак ци ја по одо бре њу 
Са ве та без бед но сти УН. Ни је слу чај но да су се пред став ни ци та-
да шњих су пер си ла, ка да је до но ше на Де кла ра ци ја 7. на че ла ни су 
за у зи ма ли за де фи ни тив но оба ве зу ју ћа ре ше ња ко ја би му у ве ли-
кој ме ри, бар прав но, су зи ло сло бо ду ак ци је. Чи ње ни ца да су не ке 
ору жа не ин тер вен ци је у бли ској про шло сти би ле бра ње не мо ти-
ви ма ко лек тив не са мо од бра не да је до ста по во да за раз ми шља ње.

Прак са при ме ра ко лек тив не ин тер вен ци је у Ге не рал ној скуп-
шти ни и Са ве ту без бед но сти ни је по твр ди ла док три ну ху ма ни тар-
не ин тер вен ци је. На кон Дру гог свет ског ра та па све до за вр шет ка 
хлад ног ра та, од но сно до рас па да СССР-а и ВУ, био је при ме тан 
сра змер но ма њи број ин тер вен ци ја ко је су се по ку ша ле пред ста ви-
ти као ху ма ни тар не. Бел гиј ска ин тер вен ци ја у Кон гу 1960. го ди не 
има ла је то обра зло же ње, али Са вет без бед но сти ни је при хва тио 
раз ло ге ко је је на ве ла бел гиј ска вла да и тра жио је хит но по вла че ње 
бел гиј ских сна га из Кон га. По ред то га, Са вет без бед но сти уста-
но вио је сна ге УН за по моћ вла ди Кон га за ума ње ње и от кла ња ње 
по сле ди ца ин тер вен ци је. Те за о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји ов де 
је од би је на и упу ћен је по зив за по вла че ње ин тер вен ци о ни стич ких 
сна га, због то га што ин тер вен ци ја ни је би ла прав но уте ме ље на, па 
је Са вет без бед но сти, по сту па ју ћи у скла ду са на че ли ма По ве ље 
УН, сам по кре нуо по сту пак, укљу чу ју ћи ме ђу на род не сна ге УН, 
за ре ша ва ње про бле ма ко је је Бел ги ја по ку ша ла ре ши ти ин тер вен-
ци јом.

По себ но је не ја сна би ла прак са Са ве та без бед но сти у слу ча-
ју ору жа не ин тер вен ци је САД у До ми ни кан ској Ре пу бли ци. САД 
су сво ју ин тер вен ци ју обра зло жи ле же љом да за шти те сво је др жа-
вља не у До ми ни ка ни, ма да ди пло мат ска пре пи ска из то га вре ме на 
ка же да је основ ни циљ био спре чи ти “екс тре ми сте” да до ђу на 
власт. Рас пра ва у Са ве ту без бед но сти ни је узи ма ла у об зир ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју као бит но пи та ње, већ је из нет став да је 
про блем ре ги о нал не при ро де и да спа да у оквир ин те ре са САД. Са-
вет без бед но сти ни је на вео ни је дан основ по ко ме би ху ма ни тар ни 
раз ло зи оправ да ва ли ову ин тер вен ци ју. 

Ма ње не ја сно ћа има у ста но ви шту Са ве та без бед но сти и Ге-
не рал не скуп шти но ве за не за тур ску ин тер вен ци ју на Ки пру. Тур-
ска је при ли ком рас пра ве у Са ве ту без бед но сти, по ред дру гих ар-
гу ме на та, у при лог ле ги тим но сти сво је ак ци је, на ве ла и бри гу за 
жи вот при пад ни ка тур ског на ро да на остр ву. Ге не рал на скуп шти на 
и Са вет без бед но сти су сво јим ре зо лу ци ја ма зах те ва ли пре ста нак 
ин тер вен ци је, по вла че ње стра них тру па и по што ва ње су ве ре но сти, 
те ри то ри јал не це ло куп но сти и по ли тич ке не за ви сно сти Ки пра (Ре-
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зо лу ци је Са ве та без бед но сти 353, 357, 358, 359, 390 из 1974. го ди-
не и Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не 3212). Чи ње ни ца да је Са вет 
без бед но сти у ре зо лу ци ја ма до не тим кра јем 1974. го ди не при знао 
не ку вр сту ста ту са и су бјек ти ви те та грч кој и тур ској за јед ни ци на 
Ки пру не ме ња ње го во основ но ста ја ли ште и осу ду ин тер вен ци је 
и не мо же слу жи ти као ар гу мент ко јим се ин тер вен ци ја оправ да ва 
ху ма ни тар ним ак ци ја ма.

Са ста но ви шта док три на о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји, ме-
ђу свим при ме ри ма ко ји су се на шли пред Са ве том без бед но сти 
и Ге не рал ном скуп шти ном УН, нај бли жи истин ској ху ма ни тар ној 
ин тер вен ци ји је при мер ин диј ске ин тер вен ци је у Па ки ста ну 1971. 
го ди не. У том при ме ру ху ма ни тар ни аспект био је нај и зра же ни-
ји, и то не са мо ра ди 10 ми ли о на бен гал ских из бе гли ца у Ин ди ји, 
већ и због спре ча ва ња ужа сних зло чи на па ки стан ске ар ми је у Бен-
га лу, ко ји су про у зро ко ва ли бег 10 ми ли о на љу ди пре ко ин диј ске 
гра ни це. Ин ди ја сво је ак ци је ни је обра зла га ла те зом о ле ги тим но-
сти ху ма ни тар не ин тер вен ци је. Су шти на ин диј ског обра зло же ња 
са сто ја ла се у сле де ћем: су шти на про бле ма је у то ме што Па ки-
стан спре ча ва са мо о пре де ље ње бен гал ског на ро да и вр ши су ро ву 
ре пре си ју над тим на ро дом. Ка да бу де от кло њен глав ни узрок, и 
кад бен гал ски на род бу де оства рио пра во на са мо о пре де ље ње, би-
ће ус по ста вље ни усло ви за до бро вољ ну ре па три ја ци ју из бе гли ца и 
ти ме ће би ти ре ше ни и дру ги ху ма ни тар ни про бле ми. По ред то га, 
Ин ди ја је до ка зи ва ла да је Па ки стан на мер но иза звао из бе глич ку 
кри зу у на ме ри да осла би Ин ди ју, та ко да се ре ка из бе гли ца ко је је 
Па ки стан иза звао мо же по сма тра ти као спе ци фи чан акт агре си је 
на Ин ди ју. У го во ри ма пред став ни ка Ин ди је у УН ни је по ми ња-
на те за о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји. Ге не рал на скуп шти на УН 
по зва ла је Ин ди ју и Пак си тан да пре ки ну не при ја тељ ства и да се 
ору жа не сна ге обе др жа ве вра те на сво је те ри то ри је. Ху ма ни тар ни 
про блем је у овом слу ча ју по себ но тре ти ран, он се у рас пра ви пред 
УН по ја вио ви ше од по ла го ди не пре ин тер вен ци је. ОУН је овај 
про блем по ку ша ла да ре ши ко ри сте ћи се сво јим ме ха ни зми ма ко ји 
де лу ју на том под руч ју (Ви со ки ко ме са ри јат за из бе гли це), а при-
су тан је био и Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста.

Те за о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји би ла је упо тре бље на и у 
по ку ша ју оправ да ва ња изра ел ске вој не ак ци је за осло бо ђе ње та ла-
ца, ко је је др жа ла гру па те ро ри ста на аеро дро му Ен те бе ју ла 1976. 
го ди не. У овом слу ча ју је ве то САД спре чио Са вет без бед но сти да 
ја сно осу ди изра ел ско кр ше ње те ри то ри јал ног су ве ре ни те та Уган-
де и на че ло не у по тре бе си ле и не ин тер вен ци је. Пред лог ре зо лу ци је 
САД, ко ји се те ме љио на те о ри ји ху ма ни тар не ин тер вен ци је и бор-
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би про тив те ро ри зма, без спо ми ња ња на ве де них изра ел ских кр ше-
ња ме ђу на род ног пра ва, ни је до био по др шку. Те за о ху ма ни тар ној 
ин тер вен ци ји би ла је од ба че на. Па ра ли за ра да Са ве та без бед но сти, 
ко ју су про у зро ко ва ле САД сво јим ве том, не мо же ни ка ко слу жи ти 
као ар гу мент у при лог те зе о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји. 

ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА ПРО ТИВ СРЈ 1999. ГО ДИ НЕ -  
ХУ МА НИ ТАР НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА ИЛИ АГРЕ СИ ЈА?

Узи ма ју ћи у об зир ана ли зи ра не при ме ре вој них ин тер вен ци-
ја ко је су се прав да ле ху ма ни тар ним раз ло зи ма и рас пра ве ко је су 
по во дом ху ма ни тар них ин тер вен ци ја во ђе не у окви ру ОУН, на ро-
чи то рас пра ву у Прав ном од бо ру Ге не рал не скуп шти не ОУН, мо-
же мо за кљу чи ти да пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју ни је при-
зна то из ван од ред би Гла ве VII По ве ље УН.

Рас пра ве о ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма углав ном су се 
фо ку си ра ле око прав них и етич ких, од но сно по ли тич ких, аспе ка та 
пра ва на ору жа ну ин тер вен ци ју про тив су ве ре не др жа ве због те-
шких зло у по тре ба ко је ње на вла да чи ни про тив вла сти тих гра ђа на. 
С то га је нео п ход но у оце ни пра ве при ро де вој не ин тер вен ци је ко ју 
је НА ТО пред у зео про тив СРЈ узе ти у об зир оба аспек та- и прав ни 
и етич ки.

Ин тер вен ци ја сна га НА ТО про тив он да шње Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је по зна та под на зи вом „ Удру же на сна га“, прав-
да на је ге но ци дом, ет нич ким чи шће њем и те шким на ру ша ва њем 
људ ских и ма њин ских пра ва ал бан ске на ци о нал не ма њи не ко ја жи-
ви на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је, од но сно АП Ко со во и Ме то хи ја.

Ме ђу на род но пра во, за сно ва но на По ве љи ОУН, при зна је 
пра во на ле гал ну упо тре бу ору жа не си ле са мо у два слу ча ја, или у 
скла ду са чла ном 51. По ве ље, у окви ру ин ди ви ду ал не или ко лек-
тив не са мо од бра не, или у скла ду са Гла вом VII, као при ме на ко-
лек тив не ак ци је у скла ду са од лу ком Са ве та без бед но сти, по чла ну 
39. По ве ље УН.9)  

НА ТО је вој но-по ли тич ки са вез ко ји је на стао  као ин стру-
мент за јед нич ке од бра не др жа ва чла ни ца, и он би имао пра во да у 
скла ду са чла ном 5. Атлант ске по ве ље вој но ин тер ве ни ше про тив 
сва ке др жа ве ко ја би из вр ши ла агре си ју на би ло ко ју од чла ни ца 
Са ве за. Ме ђу тим, ви ше је не го очи глед но да та да шња СРЈ ни је из-
9)  По ве ља по зна је и тре ћи слу чај ле гал не при ме не си ле ко ји се од но си на по нов но бу ђе ње 

фа ши зма, али та ква мо гућ ност да нас при па да исто ри ји   
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вр ши ла агре си ју ни на јед ну др жа ву у свом окру же њу, а по себ но 
ни је из вр ши ла агре си ју на би ло ко ју чла ни цу НА ТО, ни ти се би ло 
ко ји вој ник та да шње Вој ске Ју го сла ви је на ла зио би ло где из ван др-
жав не те ри то ри је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, та ко да се ни су 
сте кли усло ви из чла на 51. По ве ље за ову вр сту вој не ин тер вен ци-
је.

Та ко ђе, Са вет без бед но сти ни је до нео ни ка кву од лу ку ко јом 
би се одо бри ла упо тре ба ору жа не си ле про тив СРЈ, због на вод них 
по вре да људ ских пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји, та ко да се ни је сте-
као ни дру ги мо гу ћи услов за ле гал ну упо тре бу си ле про тив СРЈ.

Од лу ку о упо тре би си ле до не ле су др жа ве чла ни це НА ТО, 
без би ло ка квог упо ри шта у ме ђу на род ном пра ву, та ко да се без 
ве ћих те шко ћа мо же до ка за ти да је ова ору жа на ин тер вен ци ја са 
аспек та пра ва пред ста вља ла чин агре си је, у скла ду са Ре зо лу ци јом 
Ге не рал не скуп шти не УН број 3314-XXIX, од 14. де цем бра 1974. 
го ди не.  

Етич ки аспект про це не при ро де вој не ин тер вен ци је про тив 
СР Ју го сла ви је, тре ба по че ти ана ли зом на во да ал бан ске стра не и 
моћ них кру го ва у ме ђу на род ној за јед ни ци ко ји су озна че ни као 
„раз лог“ за овај на пад. 

Не ма сум ње да те шка кр ше ња људ ских пра ва, ге но цид, др-
жа ње у роп ском или ко ло ни јал ном ста ту су не ке ет нич ке или вер ске 
гру пе зах те ва ин тер вен ци ју ме ђу на род не за јед ни це и да се на че ло 
не ин тер вен ци је не мо же ко ри сти ти као па ра ван за ова кве по ступ-
ке. Ме ђу тим, ору жа на ак ци ја гру пе др жа ва про тив вла де ко ја чи ни 
ова кве зло у по тре бе мо ра би ти одо бре на од стра не Са ве та без бед-
но сти УН, ка ко би се мо гућ ност зло у по тре ба све ла на нај ма њу мо-
гу ћу ме ру. При то ме, ни је до пу ште но да се ова кве ак ци је пред у-
зи ма ју ра ди уну тра шњих по ли тич ких или еко ном ских про бле ма у 
не кој др жа ви, ни ти да се на овај на чин ме ња при ро да по ли тич ког 
ре жи ма. Од лу ка у ка квом по ли тич ком или еко ном ском си сте му ће 
жи ве ти при па да сва ком на ро ду, као но си о цу су ве ре ни те та. Ору жа-
на ак ци ја би да кле, би ла до пу ште на са мо у слу ча је ви ма ка да се 
те шко кр ше основ на људ ска пра ва, а угро же на гру па не ма мо гућ-
но сти да по ли тич ким сред стви ма за шти ти сво је ин те ре се. 

Ме ђу ет нич ки про бле ми на Ко со ву и Ме то хи ји по сто је већ 
ви ше ве ко ва, а тре нут на по ли тич ка си ту а ци ја је те су ко бе усме-
ра ва ла у раз ли чи тим прав ци ма. У јед ном де лу за пад не јав но сти 
ство рен је ути сак да су ет нич ки про бле ми на про сто ру ју жне срп-
ске по кра ји не по че ли до ла ском Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на власт. 
Тре ба има ти у ви ду да су не пре ки ну те ет нич ке тен зи је на Ко со ву 
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и Ме то хи ји, ко је су би ле пра ће не ма сов ним исе ља ва њем Ср ба и 
дру гог не ал бан ског ста нов ни штва, тра ја ле прак тич но од II свет-
ског ра та. Устав СФРЈ из 1974. го ди не дао је ал бан ској на ци о нал ној 
ма њи ни на Ко со ву и Ме то хи ји пра ва ко ја ни јед на ма њи на на све ту 
ни је по се до ва ла. Устав из 1974. је сву власт у По кра ји ни дао у ру ке 
Ал бан ци ма, ко ји су је ис ко ри сти ли за до дат не при ти ске и на си ље 
над Ср би ма у ци љу њи хо вог исе ља ва ња и ве штач ког ства ра ња ет-
нич ке ве ћи не. Та да шње вла сти Ср би је и СФРЈ су, због иде о ло шких 
и дру гих раз ло га, оста ја ле не ме на очи гле дан те рор ко ји се спро во-
дио над Ср би ма што је код срп ског на ро да иза зва ло ре волт и огор-
че ње. По ред то га, по чет ком 80-тих го ди на про шло га ве ка до ла зи 
до све отво ре ни јих се па ра ти стич ких те жњи Ал ба на ца из ра же них 
у па ро ли «Ко со во-Ре пу бли ка» ко ја се пла си ра то ком на вод но сту-
дент ских де мон стра ци ја у При шти ни 1981. го ди не.

Ср би ја је 1990. го ди не до не ла но ви Устав ко јим је пре вла-
да но нео др жи во ста ње ве за но за по ло жај Ауто ном них По ра ји на 
и ство ре ни усло ви да се Ср би ја кон сти ту и ше као нор мал на де мо-
крат ска др жа ва.

Ре ак ци ја Ал ба на ца на устав не про ме не у Ср би ји би ла је на-
пу шта ње свих др жав них слу жби и ства ра ње па ра лел них ин сти ту-
ци ја вла сти на Ко со ву и Ме то хи ји. Са мо и зо ла ци ју, у ко ју су Ал бан-
це гур ну ле њи хо ве та да шње по ли тич ке во ђе, ал бан ски ло би сти по 
све ту по че ли су да пред ста вља ју као апарт хејд.

Ал бан ске по ли тич ке пар ти је су ор га ни зо ва ле чи тав низ де-
мон стра ци ја и про те ста ши ром Ко со ва и Ме то хи је, где су отво ре-
но по зи ва ле на се па ра ти зам, што је пре ма та да ва же ћим за ко ни ма 
пред ста вља ло те шко кри вич но де ло, али ни ко од та да шњих по ли-
тич ких во ђа, на че лу са Ибра хи мом Ру го вом због то га ни је ухап-
шен, ни ти је би ло бру тал них ре ак ци ја по ли ци је про тив де мон стра-
на та. Мо же се твр ди ти да је по ли ци ја у то вре ме мно го оштри је 
ре а го ва ла про тив срп ске опо зи ци је у дру гим де ло ви ма Ср би је, не-
го про тив ал бан ских се па ра ти ста на Ко со ву и Ме то хи ји.

По себ но је ва жно има ти у ви ду да Ср би ја 90-тих го ди на ни је 
би ла дик та ту ра. У то вре ме у Ср би ји су сло бод но де ло ва ле опо зи-
ци о не по ли тич ке пар ти је, не вла ди не ор га ни за ци је и не за ви сни ме-
ди ји. Дру ге на ци о нал не ма њи не, као на при мер Ма ђа ри и Бо шња-
ци, има ли су, и још увек има ју, сво је на ци о нал не по ли тич ке пар ти је 
ко је су за сту пље не у На род ној Скуп шти ни, уче ству ју у вла сти на 
свим ни во и ма и за сту па ју сво је на ци о нал не ин те ре се кроз ин сти-
ту ци је Ре пу бли ке Ср би је. По себ но је ва жно има ти у ви ду да је бо-
шњач ка на ци о нал на ма њи на у Ср би ји уче ство ва ла у по ли тич ком 
жи во ту сво вре ме тра ја ња ра та у Бо сни и Хер це го ви ни и да њи хо-
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вим по ли тич ким пред став ни ци ма ни је оне мо гу ћа ва но по ли тич ко 
де ло ва ње. Оста је те шко об ја шњи во ка ко је «апарт хејд» при ме њи-
ван са мо пре ма јед ној на ци о нал ној ма њи ни, а да су чак и оне ма-
њи не са чи јим ма тич ним др жа ва ма је срп ски на род био у ра ту, би ле 
по ште ђе не та квог трет ма на?

По ред то га у Ср би ји су ре дов но одр жа ва ни из бо ри на ко јим 
су сви гра ђа ни има ли пра во да би ра ју и бу ду би ра ни. Пре ма по ли-
тич ким стран ка ма на ци о нал них ма њи на при ме њи ва на је по зи тив-
на дис кри ми на ци ја ко ја се огле да ла у мно го лак шим усло ви ма за 
при ја вљи ва ње из бор них ли ста и та ко зва ном « при род ном пра гу», 
ко јим се омо гу ћа ва ло да ове по ли тич ке пар ти је си гур но бу ду пред-
ста вље не у за ко но дав ној вла сти.

Ако се све ово има у ви ду са свим је ја сно да су Ал бан ци у 
Ср би ји има ли ле гал на сред ства на рас по ла га њу да оства ре сво је 
ле ги тим не на ци о нал не ин те ре се, као и све дру ге на ци о нал не ма-
њи не у Ре пу бли ци Ср би ји. Уме сто то га они се опре де љу ју за на-
си ље и бор бу за от це пље ње АП Ко со во и Ме то хи ја од Ре пу бли ке 
Ср би је. У то ку 1991. го ди не од стра не ал бан ских се па ра ти ста из-
вр ше но је 11 те ро ри стич ких на па да, у то ку 1992. 12, у то ку 1993 8, 
у то ку 1994. 6, 1995. 11, да би та да до шло до сма њи ва ња ин тен зи-
те та те ро ри стич ких ак тив но сти, ра ди при пре ма ору жа ног устан ка 
ве ћих раз ме ра до ко га је до шло 1997. го ди не.10)

Ма сов на ору жа на по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји по чи ње 
1997. го ди не. Ње на основ на обе леж ја би ла су на па ди на срп ску по-
ли ци ју и при пад ни ке ВЈ по прин ци пу так ти ке «уда ри и бе жи», те-
ро ри стич ки на па ди на ци вил но ста нов ни штво, от ми це, пљач ке и 
за стра ши ва ња би ли су сва ко дне ван по ја ва.

Па ра лел но са те ро ри стич ким ак тив но сти ма раз ви ја на је и 
про па ганд на кам па ња, пот по мог ну та од стра не моћ них по ли тич-
ких кру го ва на за па ду,  чи ји је циљ био да ство ри сли ку о те ро ру 
ко ји срп ске вла сти вр ше над не на о ру жа ним ал бан ским ста нов ни-
штвом, ка ко би се јав но мње ње при пре ми ло за вој ну ин тер вен ци ју, 
ко ја је, ка ко се са да ви ди, већ та да би ла ис пла ни ра на. У том ци љу 
је и ОВК по ја ча ва ла те ро ри стич ке ак тив но сти ка ко би се ис про во-
ци ра ла од луч ни ја ак ци ја срп ских сна га без бед но сти, ко ја би мо гла 
по слу жи ти као оправ да ње за бу ду ће ак ци је про тив Ре пу бли ке Ср-
би је.

Вр ху нац про па ганд ног ра та био је по зна ти «слу чај Ра чак», у 
ко ме је Ср би ја од стра не ше фа ве ри фи ка то ра ОЕБС-а Ви ли је ма Во-
10)  По да ци пре у зе ти од Р.  Га ћи но вић: ОтимањеКосоваиМетохије, НИЦ Вој ска, Бе о град, 

2004. 
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ке ра оп ту же на да је ма са кри ра ла 45 на вод них ал бан ских ци ви ла у 
се лу Ра чак. Та вест је иза зва ла ве ли ко уз бу ђе ње у свет ској јав но сти 
и рас плам са ла не при ја тељ ство пре ма Ср би ји, што је до при не ло да 
од лу ка о бом бар до ва њу бу де при хва ће на од стра не свих чла ни ца 
НА ТО. Ка сни ји до ка зи ко је је из вео тим фин ских па то ло га и ко ји 
не дво сми сле но ука зу ју да је би ла реч о на о ру жа ним те ро ри сти ма 
ко ји су на па ли срп ске по ли циј ске сна ге, као и да су уби је ни у бор-
ба ма, па ни је мо гло би ти ре чи о «ма са кру не ду жних ци ви ла», ни су 
мно го по мо гле, јер је Ви ли јем Во кер већ оба вио свој пр ља ви по сао.

СР Ју го сла ви ја је на пад ну та 24. мар та уве че да би се спре-
чи ла «ху ма ни тар на ка та стро фа», ко ја је за пра во на ста ла тек на кон 
по чет ка агре си је.

У по ку ша ју да оце ни мо мо рал ну при ро ду агре си је про тив 
СРЈ, мо ра мо по ћи од сле де ћих чи ње ни ца. Пр во, Ал бан ци у Ср би ји 
ни су би ли угро же на на ци о нал на ма њи на, ни ти је Ср би ја би ла др-
жа ва ко ја кр ши пра ва на ци о нал них ма њи на. Дру го, Ал бан ци ма су 
на рас по ла га њу ста ја ла по ли тич ка сред ства да за шти те сво је на ци-
о нал не ин те ре се, та ко да се њи хо ва од лу ка да при бег ну ору жа ном 
на си љу не мо же оправ да ти. Тре ће, циљ ал бан ског по кре та на Ко-
со ву и Ме то хи ји ни је био за шти та ма њин ских пра ва не го се па ра-
ти зам, што је про тив но свим уну тра шњим и ме ђу на род но прав ним 
нор ма ма. Ср би ја као су ве ре на др жа ва има сва пра ва да та ко те шко 
на ру ша ва ње свог прав ног по рет ка спре чи свим рас по ло жи вим за-
кон ским сред стви ма. Ни ка квим ху ма ни тар ним раз ло зи ма се не мо-
же прав да ти по др шка се па ра ти зму ко ји је усме рен про тив су ве ре не 
др жа ве.

На осно ву све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је ин тер-
вен ци ја НА ТО про тив СРЈ 1999. го ди не са прав ног аспек та би ла 
агре си ја, са по ли тич ког аспек та по др шка се па ра ти стич ком по кре ту 
усме ре ном на ру ше ње те ри то ри јал ног ин те гри те те су ве ре не др жа-
ве, а са мо рал ног аспек та зло чин.

ЗА КЉУ ЧАК

Ин тер ве ни са ти или не у уну тра шње ства ри јед не су ве ре не 
др жа ве, ка да су те шка кр ше ња људ ских пра ва у пи та њу пред ста-
вља мо рал ну, прав ну и по ли тич ку ди ле му. Ја сно је да са вре ме на 
ме ђу на род на за јед ни ца ни ти мо же, ни ти сме да мир но по сма тра 
при ме ре бру тал но сти, уби ја ња и му че ња људ ских би ћа због њи хо-
ве вер ске, на ци о нал не, ра сне, со ци јал не или би ло ко је дру ге при-
пад но сти. Кључ но пи та ње ко је се тим по во дом по ста вља је шта 
чи ни ти?, ка ко чи ни ти? и што је сва ка ко нај те же пи та ње, ко би тре-
ба ло да чи ни?
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Ка да раз ми шља мо о не прав да ма и не сре ћа ма ко је се да нас 
де ша ва ју ши ром све та, те шко је да као са о се ћај на људ ска би ћа не 
по др жи мо кон цепт ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. Ме ђу тим, ка да 
ви ди мо ка ко у прак си из гле да ју ин тер вен ци је ко је се пред у зи ма ју 
из «ху ма ни тар них раз ло га», ка да ана ли зи ра мо пра ве узро ке ко ји 
сто је иза од лу ка да се вој но ин тер ве ни ше и ка да са гле да мо по сле-
ди це та квих ин тер вен ци ја, сва ка ко се мо ра мо за пи та ти да ли и да-
ље ве ру је мо да тре ба ин тер ве ни са ти.

При ме ри ко ји су у овом ра ду на ве де ни, на ро чи то при мер 
агре си је на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју, под озбиљ ну сум њу 
ста вља це ло ку пан кон цепт ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. Оце на да 
ли је не ка ин тер вен ци ја пред у зе та са ху ма ни тар ним или не ким 
дру гим ци љем, мо же се да ти на осно ву по на ша ња ин тер ве ни јен та 
на кон ин тер вен ци је. Уко ли ко се от кло не узро ци ко ји су до ве ли до 
ху ма ни тар не ка та стро фе и ин тер ве ни јент се по ву че, мо же мо ве ро-
ва ти да је за и ста у пи та њу би ла ин тер вен ци ја из раз ло га ху ма но-
сти. Ме ђу тим, прак са нам не да је та кве при ме ре.

Агре си ја на СРЈ је за вр ше на раз ме шта њем ме ђу на род них 
тру па на Ко со ву и Ме то хи ји, у скла ду са Ку ма нов ским спо ра зу-
мом и Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та без бед но сти, ко ји ма се га ран ту-
је те ри то ри јал ни ин те гри тет Ре пу бли ке Ср би је. Ре жим ко ји је био 
окри вљен да је вр шио ге но цид над Ал бан ци ма си шао је са вла сти 
2000. го ди не, и то из бо ри ма, што ни је ка рак те ри стич но за ре жи-
ме ка квим је срп ски ре жим пред ста вљан. Уме сто вра ћа ња Ко со-
ва и Ме то хи је у устав но прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је 
по оп штим оце на ма, де мо крат ска др жа ва, у фе бру а ру 2008. го ди не 
др жа ве ко је су би ле нај гла сни је у по зи ву на «ху ма ни тар ну ин тер-
вен ци ју» по др жа ва ју про тив прав но про гла ше ну не за ви сност тзв 
Ре пу бли ке Ко со во, чи ме се до кра ја ого љу је пра ва на ме ра и ци ље-
ви ин тер вен ци је из 1999. го ди не.

На кра ју, ин тер вен ци ја из ху ма ни тар них или не ких дру гих 
раз ло га, про тив су ве ре них др жа ва мо ра би ти одо бре на од стра не 
Са ве та без бед но сти УН, јер је то је ди ни на чин да се ума ње мо гућ-
но сти зло у по тре ба прин ци па ху ма но сти и да се уве де ред у ме-
ђу на род ни по ре дак. Ин тер вен ци ја та ко ђе, мо ра би ти ко лек тив на 
ак ци ја ка ко би се из бе гло да по је ди нач не др жа ве, под ма ском ху ма-
ни тар них ин тер вен ци ја оства ру ју сво је пар ти ку лар не ци ље ве, на 
ра чун др жа ве про тив ко је се ин тер ве ни ше. Си гур но је да ће ве ли ке 
си ле и у бу ду ће сво је се бич не ци ље ве по ку ша ва ти да оства ре на 
ра чун ма лих др жа ва, прав да ју ћи то уз ви ше ним раз ло зи ма као што 
је ху ма ност, али ме ђу на род но прав не нор ме тре ба да слу же, бар као 
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мо рал ни ко рек тив ко ји ће ука зи ва ти на не прав де у ме ђу на род ним 
од но си ма.  

Zoran Dragisic

SOVEREIGNTY AND HUMANITARIAN 
INTERVENTION

Summary 
In this article author analyzed the notion of humanitarian inter-

vention and its relation to the notion of the state sovereignty. Inter-
vention into domestic affairs of one state for humanitarian purposes 
represents one of the most complex legal and political issues in modern 
international relations. 

There is no doubt that a drastic breach of human rights, the geno-
cide and racial, national and religious discrimination of large propor-
tions make for a necessary intervention of international community, 
that implies the violation of sovereignty of the state where the drastic 
crimes in question have occurred. However, the hitherto practice has 
shown that very often the humanitarian purposes have been used as a 
pretext for the intervention of completely different objectives often di-
rectly contrasted to the humanitarian causes itself, therefore putting the 
whole concept of humanitarian intervention under suspicion.

In the article there are also presented several characteristic ex-
amples by which the author tried to clarify the notion of humanitarian 
intervention.
Key Words:  humanitarian intervention, sovereignty, non-intervention, domes-

tic authority of the state
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Геоекономски факултет, Мегатренд универзитет

ПОЗИЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ  
ЗЕМАЉА У САВРЕМЕНИМ  

МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА, 
СА ПО СЕБ НИМ ОСВР ТОМ НА 

РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

Резиме
Ко ја је по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма ља, ка ква је на ша, у 

гло ба ли за ци ји ме ђу на род них од но са? Да ли је са ве зни штво и ста-
вља ње под „ки шо бран“ ве ли ких је ди ни пут за за шти ту на ци о нал-
них ин те ре са? Ка ква је суд би на тзв. ма ри о нет ских ре жи ма у исто-
ри ји и да нас? Има ли про сто ра за не за ви сну по зи ци ју и за шти ту 
соп стве них на ци о нал них ин те ре са ма лих зе ма ља у кон ста то ва ној 
гло ба ли за ци ји ме ђу на род них од но са? Да ли је ре ше ње изо ла ци ја 
од про це са гло ба ли за ци је или укљу чи ва ње у те про це се у соп стве-
ном еко ном ском и по ли тич ком ин те ре су? Ка ква су ис ку ства дру гих 
ма лих и сред њих зе ма ља? По зи ци ја Ср би је у са вре ме ним ме ђу на-
род ним од но си ма.
Кључ не ре чи: Ма ле и сред ње зе мље, основ ни су бјек ти ме ђу на род них 

од но са, по зи ци ја у ме ђу на род ним од но си ма, сло же на ме-
ђу за ви сност, од нос са ве ли ким си ла ма, су ве ре ни тет, са ве-
зни штво, за шти та на ци о нал них ин те ре са, ре ги о нал на са-
рад ња, ма ле зе мље у про це су гло ба ли за ци је

УВОД

Основ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са су су ве ре не др жа ве. 
Оно што је спе ци фич но, што да је из ве сну ди на ми ку, али и те шко-
ће у про у ча ва њу др жа ва као су бје ка та ме ђу на род них од но са, је сте 
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њи хо ва раз ли чи та при ро да, ве ли чи на, ге о граф ска рас про стра ње-
ност и сна га. Ако су ди мо са мо по кри те ри ју му ве ли чи не или про-
стран ства ко је об у хва та ју од ре ђе не др жа ве, има мо да нас сле де ћу 
си ту а ци ју. Нај ве ћа др жа ва у да на шњем све ту је Ру си ја ко ја об у хва-
та 17 ми ли о на и 75 хи ља да ква драт них ки ло ме та ра, за тим до ла зи 
гру па зе ма ља ко је су при бли жно исте ве ли чи не, дру га нај ве ћа зе-
мља Ка на да, са 9 ми ли о на 976 хи ља да, па за тим Ки на 9 ми ли о на 
561 хи ља да, па Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве са 9 ми ли о на 363 ква-
драт них ки ло ме та ра. Ве ли чи на не озна ча ва ауто мат ски по ли тич ку 
и еко ном ску сна гу и зна чај тих др жа ва, јер је ре до след у еко ном ској 
и по ли тич кој сна зи и ути ца ју у са вре ме ном све ту дру га чи ји. С дру-
ге стра не, на дну те ли сте по про стран ству од 192 др жа ве чла ни це 
Ује ди ње них на ци ја су не ке ве о ма ма ле по по вр ши ни, као ре ци мо: 
Мо на ко са 1,8 км² (34.000 ст., пре ма по пи су из 2001. г.), Лих тен-
штајн са 157 км² (33.000 ст., 2002. г.), Мал та са 316 км2  (392.000 
ста нов ни ка, 2002. г), Бар ба дос са 430 км² (268.000 ст., 2002. г.), 
Син га пур са 618, а са остр ви ма 632,6 км² (4.108.000 ст, 2001. г.).  
Ни то не зна чи да су ова ко по ре ђа не зе мље ма ле и по сво јој еко ном-
ској сна зи и на ци о нал ном до хот ку по гла ви ста нов ни ка. Син га пур, 
ре ци мо, у свет ским раз ме ра ма има је дан од нај ве ћих на ци о нал них 
до хо да ка по гла ви ста нов ни ка. Упра во због то га што се окре нуо 
праг ма тич ном ко ри шће њу сво је по зи ци је, ви со ко ква ли фи ко ва не и 
јеф ти не рад не сна ге и по стао до ми ци ли јант на зе мља мно гих по-
зна тих тран сна ци о нал них ком па ни ја ко ји сво је по го не за скла па ње 
со фи сти ци ра них про из во да ин ста ли ра ју упра во у Син га пу ру. 

Ве ли ка је ра зно ли кост др жа ва ко је по сто је у са вре ме ном све-
ту, од ве ли чи не, еко ном ске раз ви је но сти и сна ге де мо крат ске тра-
ди ци је, устав но сти или устав не фун ди ра но сти људ ских пра ва, до 
вој не сна ге и ути ца ја у све ту и на окол не зе мље. Због то га не ки 
ауто ри, има ју ћи у ви ду ком пли ко ва ну струк ту ру по је ди них др жа ва, 
ка жу да су на ци је та ко ђе су бјек ти ме ђу на род них од но са. Да кле, не 
са мо др жа ве, већ у окви ру по је ди них др жа ва, раз ли чи те на ци је ко-
је има ју сво је ме сто у раз во ју ме ђу на род них од но са. Кад то ка жем 
тре ба има ти на уму и оне нај е кла тант ни је си ту а ци је и при ме ре. 
Ре ци мо, иако је Ује ди ње но Кра љев ство са ста вље но од ви ше де ло-
ва и у ме ђу на род ном ко му ни ци ра њу се сма тра јед ним су бјек том 
ме ђу на род них од но са, у окви ру Ује ди ње ног Кра љев ства се Шкот-
ска, Велс, Се вер на Ир ска, Ен гле ска, вр ло че сто тре ти ра ју као за-
себ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са. Да кле, по сто ји уте ме ље но 
ста но ви ште да су то за себ не на ци је ко је су има ле сво је др жав не 
тво ре ви не и ко је су у то ку исто ри је, због ин те ре са за шти те од за-
јед нич ког не при ја те ља, по ко ра ва ња пред си лом моћ ни је др жа ве, 
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због ре ли гиј ске слич но сти, бор бе про тив иза зо ва и опа сно сти ко је 
су се ука зи ва ле, скла па ле са ве зе и фор ми ра ле за јед нич ке др жав не 
тво ре ви не, али су оста ја ле по себ ни су бјек ти ме ђу на род них од но са. 

То на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у зе мља ма Цен трал не Евро-
пе и ра ни јег со ци ја ли стич ког бло ка ка да је до шло до це па ња по-
сто је ћих фе де ра ци ја у за себ не др жа ве, на овај или онај на чин. 

У не ким дру гим др жа ва ма, укљу чу ју ћи и бив шу Ју го сла ви ју, 
до шло је до рас па да фе де ра ци ја уз су ко бе, гра ђан ске ра то ве, про-
бле ме на ци о нал них ма њи на. У Со вјет ском Са ве зу је та ко ђе до шло 
до рас па да те ви шеч ла не огром не фе де ра ци је. Са вез Со вјет ских 
Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка се рас пао на са став не де ло ве, од ко-
јих је Ру си ја као нај ве ћа, по но во функ ци о ни ше као фе де ра тив на 
др жа ва. 

У не ким си ту а ци ја ма и пе ри о ди ма, из так тич ких и по ли тич-
ких раз ло га и ин те ре са, јед на, је дин стве на др жа ва или фе де ра ци ја 
мо же не ке сво је чла но ве пред ста ви ти као за себ не су бјек те ме ђу на-
род них од но са. У по сле рат ном пе ри о ду, на ро чи то у вре ме Хлад-
ног ра та, у си сте му пред ста вља ња у Ује ди ње ним на ци ја ма би ло је 
по треб но да се обез бе ди са ве зни штво у пре гла са ва њу за њи хо ве 
пред ло ге или ре зо лу ци је. Због то га је, са бла го сло вом и са гла сно-
шћу со вјет ског ру ко вод ства, обез бе ђе но да не ко ли ко др жа ва чла-
ни ца Со вјет ског Са ве за има ју за себ но члан ство у Ује ди ње ним на-
ци ја ма. Па је та ко Укра ји на има ла по себ ну сто ли цу у Ује ди ње ним 
на ци ја ма, Бе ло ру си ја слич но, што је би ло од так тич ког зна ча ја за 
Со вјет ски Са вез, јер је у си сте му од лу чи ва ња у би по лар ном све ту, 
осим са ве знич ких др жа ва као што су Пољ ска, Че хо сло вач ка, Ма-
ђар ска, Ру му ни ја Бу гар ска, у јед ној фа зи и Ал ба ни ја, не по сред но 
по сле Дру гог свет ског ра та и Ју го сла ви ја, имао по др шку ве ћег бро-
ја др жа ва као за себ них чла ни ца Ује ди ње них на ци ја.

Пре ма то ме, и на ба зи исто ри је ме ђу на род них од но са и на 
ба зи ак ту ел не си ту а ци је, има мо осно ва да твр ди мо да су, осим су-
ве ре них др жа ва, су бјек ти ме ђу на род них од но са и на ци је као са-
став ни де ло ви ви ше слој них, ви ше на ци о нал них др жа ва. 

МЕ СТО И УЛО ГА МА ЛИХ И СРЕД ЊИХ  
ЗЕ МА ЉА У МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИ МА

Ме сто и бу ду ћа по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма ља у са вре-
ме ним ме ђу на род ним од но си ма не тре ба да се сво ди са мо на ис пу-
ња ва ње усло ва ко је по ста вља ју нај ра зви је ни ји, са мо на по на ша ње 
у скла ду са зах те ви ма нај ра зви је ни јих. Ма да је то нај че шће та ко у 
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све ту где ви ше не ма рав но те же или ба лан са сна га, у ко јем до ми-
ни ра јед на ве ли ка си ла и ње ни ин те ре си. Ма ле зе мље су че сто у 
си ту а ци ји ко ја се сли ко ви то на зи ва „узми или оста ви“, „хо ће те или 
не ће те“. Ако хо ће те да оп ста не те у гло ба ли стич ким усло ви ма ко ји 
су на мет ну ти, он да мо ра те да при хва ти те те усло ве или ће те да се 
изо лу је те и да де лу је те ми мо све та. Да кле, по је ди не зе мље су се бе 
осу ди ле на, та ко зва ну са мо и зо ла ци ју, то је слу чај Се вер не Ко ре је 
или су под на мет ну том изо ла ци јом што је слу чај Ку бе, и због то га 
тр пе огром не еко ном ске по сле ди це. За Се вер ну Ко ре ју се ка же да 
је зе мља ко ја енорм но тро ши на ну кле ар ну енер ги ју и чак, на из-
град њу ну кле ар них оруж ја, а исто вре ме но до зво ља ва да де ца уми-
ру од гла ди и да има основ ни про блем са пре хра ном ста нов ни штва. 
Да кле, са мо и зо ла ци ја у овом мо дер ном све ту усло жње них и из у кр-
шта них од но са у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри у све ту, сло же не 
ме ђу за ви сно сти из ме ђу ак те ра са вре ме них ме ђу на род них од но са 
се не ис пла ти, од но сно во ди у еко ном ску ка та стро фу.

 Као илу стра ци ју да се изо ла ци ја не ис пла ти, би ло да је са мо-
про гла ше на, од но сно са мо на мет ну та или на мет ну та од дру гих, а да 
уче шће у гло бал ној еко но ми ји обез бе ђу је про грес, на во ди мо при-
мер две зе мље ко је су у истом ге о граф ском под руч ју, ско ро истог 
ци ви ли за циј ског обра сца, слич них кул ту ра, ве ро ва ња и тра ди ци је. 
На јед ној стра ни др жа ва Бур ма, са да Ми јан мар, и  на дру гој Син-
га пур. Ни јед на ни дру га др жа ва не ма ју зна чај не при род не ре сур се 
стра те шких си ро ви на. Син га пур не ма, чак, ни ве ли ку те ри то ри ју, 
то је углав ном лу ка и око ли на. Ми јан мар, са бур ном и тра гич ном 
про шло шћу, са сме ном раз ли чи тих вој них хун ти и са вој ним ре жи-
мом већ ви ше де це ни ја, се бе је до вео у са мо и зо ла ци ју, али и изо-
ла ци ју на мет ну ту од дру гих зе ма ља, ко је же ле да се вој ни ре жим 
по ву че са вла сти и да на де мо крат ским из бо ри ма бу ду иза бра ни 
но ви, ле ги тим ни ор га ни вла сти. Син га пур је схва тио да не мо же 
жи ве ти изо ло ван, па је ушао у сло же не од но се ме ђу за ви сно сти са 
раз ви је ним еко ном ским си ла ма и за хва љу ју ћи јеф ти ној рад ној сна-
зи ус пео да на сво јој те ри то ри ји кон цен три ше ве ли ку пре ра ђи вач-
ку ин ду стри ју ко ја је ви ше ин ду стри ја за фи на ли за ци ју раз ли чи тих 
про из во да, од ви со ке тех но ло ги је до про из вод ње спорт ске опре ме, 
игра ча ка и сл. 

Ти пич на гло ба ли стич ка при ча: ве ли ки свет ски кон цер ни из-
ме шта ју сво је по го не, ко ри сте ћи ди сци пли но ва ну, до бро ор га ни-
зо ва ну, јеф ти ну рад ну сна гу што про из вод њу чи ни мно го јеф ти ни-
јом, а са мим тим и про из во де кон ку рент ни јим. Да кле, Син га пур је 
схва тио сло же ност гло ба ли стич ких од но са у еко ном ској сфе ри, по-
стао је јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља све та по ста ти стич ким 
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по ка за те љи ма (са 30.900 $ го ди шњег бру то на ци о нал ног до хот ка 
по гла ви ста нов ни ка), жи вот ног стан дар да и оп штег из гле да тог 
гра да и ин фра струк ту ре ко ју он има. За раз ли ку од то га, Ми јан-
мар има је дан од нај ма њих бру то на ци о нал них до хо да ка по гла ви 
ста нов ни ка го ди шње (1.800 $, по по да ци ма из исте 2006. г.!). Зе-
мља ко ја жи ви у ве ли ком си ро ма штву, где су то тал но не раз ви је ни 
ин фра струк тур ни објек ти, ко му ни ка ци је и слич но и ко ја је са ма 
се бе осу ди ла на стан дард и жи вот по ме ри ли ма од не ко ли ко ве ко ва 
ра ни је. Да кле, Ми јан мар је при мер да се са мо и зо ла ци ја, или на-
мет ну та изо ла ци ја, из ра зних по ли тич ких или дру гих раз ло га, не 
ис пла ти. Зе мље ко је се на ђу у та квој си ту а ци ји, тр пе ве ли ке еко-
ном ске ште те, а њи хо ви ста нов ни ци жи ве у те шким усло ви ма и у 
си ро ма штву. 

Да за кљу чи мо, објек тив но кри тич ни пре ма про це си ма гло-
ба ли за ци је: ми жи ви мо у све ту гло ба ли зо ва них од но са, ко је смо, 
уко ли ко же ли мо да оста не мо укљу че ни у свет ске то ко ве и да се 
еко ном ски раз ви је мо, при ну ђе ни да при хва та мо. Али, ако је то та-
ко, у на ци о нал ном, еко ном ском и по ли тич ком сми слу, при ла го ђа-
ва ју ћи се зах те ви ма ко ји нам од го ва ра ју и усло ви ма и кри те ри ју ми-
ма у ко ји ма нај бо ље мо же мо да ис ко ри сти мо на ше ком па ра тив не 
пред но сти, убр за мо еко ном ски раз вој и раз ви је мо стан дард и усло-
ве жи во та сво јих гра ђа на. Све оста ло је осу ђи ва ње на мар ги на ли-
за ци ју и на си ро ма штво соп стве не зе мље. 

У раз ма тра њу са вре ме них ме ђу на род них од но са, па и по ло-
жа ја ма лих и сред њих зе ма ља, че сто цир ку ли шу раз ли чи ти об ли ци 
или кон цеп ти та ко зва них те о ри ја за ве ре, ко ји су, углав ном, по гре-
шно ту ма че ни. Да кле, то је ге не рал но ста но ви ште да су сви про тив 
нас, да смо ми ис прав ни, али да је та ква кон ста ла ци ја са вре ме них 
ме ђу на род них од но са да, иако има мо пра во, иако је исти на на на-
шој стра ни, иако је прав да на на шој стра ни, ми тр пи мо не прав ду 
јер ве ли ки та ко же ле. Они ће стал но би ти про тив нас и, пре ма то ме, 
нај бо ље би би ло да се изо лу је мо, да се одво ји мо од та квог све та и 
да жи ви мо из ван свих тих про це са.

Раз ли чи те су ва ри јан те „те о ри је за ве ре“, али, у сва ком слу-
ча ју, то су по гре шна, ар ха ич на ту ма че ња ко ја не ма ју ре ал не за сно-
ва но сти. Да се раз у ме мо. 

У са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма не ма при ја тељ ства, 
брат ства, љу ба ви. По сто је са мо на ци о нал ни ин те ре си. Увек ће те 
има ти са ве зни ке или не ко га ко вас по др жа ва док је то у ње го вом 
спе ци фич ном ин те ре су. Оног ча са кад се то ко си са ин те ре си ма те 
др жа ве, за бо ра вља ју се и при ја тељ ства, и брат ства, и са ве зни штва. 
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То по ка зу је и наш слу чај. У вре ме за вр шет ка Пр вог свет ског 
ра та, по сле свих не прав ди учи ње них зе мљи Ср би ји, ко ја је пре-
тр пе ла ве ли ке жр тве и ште те и ра за ра ња у ра ту у ко ме је чи та ва 
јед на ге не ра ци ја му шког жи вља би ла ис тре бље на, а ти ме др жа ва 
осу ђе на на де мо граф ску ка та стро фу, Ср би ја је би ла тре ти ра на у 
са ве знич кој Фран цу ској као ве ли ка и хе рој ска зе мља ко ја је зна-
чај но до при не ла са ве знич кој по бе ди, про бо јем Со лун ског фрон та 
и хра бро шћу сво је вој ске итд. Ми смо ов де пра ви ли спо ме ни ке (је-
дан је на Ка ле мег да ну) у знак за хвал но сти Фран цу ској. Фран цу зи 
су сла ви ли на ше ју на ке, вој во де, и у свим уџ бе ни ци ма фран цу ске 
исто ри је је про у ча ва но ис ку ство срп ске вој ске ко ја је хра бро ра то-
ва ла у Ко лу бар ској би ци, на Кај мак ча ла ну и на дру гим ра ти шти ма. 
Ко ја је, што је уоста лом исто риј ска исти на, у про бо ју Со лун ског 
фрон та и осло ба ђа њу Ср би је би ла 80 км ис пред фран цу ских сна га, 
ко је су за тим на сту па ле као по бед нич ка сна га. 

У де ве де се тим го ди на ма, ме ђу тим, ка да је Фран цу ска уче-
ство ва ла у стра вич ној ме диј ској хај ци про тив Ср би је, од но сно СР 
Ју го сла ви је, про гла ше ној за агре со ра пре ма бив шим ре пу бли ка ма, 
Хр ват ској, Сло ве ни ји и на ро чи то Бо сни и Хер це го ви ни, и ка да су 
ли де ри та да шње СФРЈ и СРЈ про гла ша ва ни на ци сти ма (по Па ри зу 
су осва ну ли бил бор ди огром них раз ме ра, где је на јед ној по ло ви ни 
би ла Хи тле ро ва сли ка, а на дру гој сли ка Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа), из уџ бе ни ка исто ри је за гим на зи ју је не ста ла и по след ња реч 
о до при но су Ср би је у Пр вом свет ском ра ту. Да кле, оста ла је са мо 
фран цу ска по бе да и фран цу ско хе рој ство. Пре ста ли су брат ство, 
љу бав, при ја тељ ство, из не по сред но по ли тич ких раз ло га. Не тре ба 
сма тра ти да ће у бу дућ но сти би ти дру га чи је са не ком дру гом зе-
мљом. По сто ја ће ин те ре си ко ји ће до при но си ти да ми бу де мо са-
ве зни ци по не ком од ре ђе ном пи та њу.

У за ви сно сти од ин те ре са, по је ди не зе мље чи не по те зе ко-
ји нам че сто не из гле да ју прин ци пи јел ни, већ упе ре ни про тив на-
шег са ве зни штва у дру гим ра то ви ма. И да нас се при ча о то ме да, 
иако смо са Аме ри кан ци ма би ли на ис тој стра ни у два свет ска ра-
та, они сво јом по ли ти ком по др жа ва ња не за ви сно сти Ко со ва, вр ше 
чин ко ји ни је при ја тељ ски пре ма зе мљи са ве зни ци у два ра та. Та-
кав ме тод ће се при ме ни ти у сва кој си ту а ци ји, ка да Аме ри ка же ли 
да за пре чи или бло ки ра ин те ре се Ру си је као су пар нич ке си ле, или 
да спро ве де ак ци је ко је су у ње ном ин те ре су, не во де ћи ра чу на ни 
о при ја тељ ству, ни ти пра ве ћи спе ци јал не за ве ре про тив не ког. Не 
тре ба пре це њи ва ти наш зна чај у свим про це си ма ко ји се до га ђа ју у 
са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма. 
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У ак ту ел ној си ту а ци ји, ако се због Ко со ва угро жа ва чи тав 
си стем са вре ме них ме ђу на род них од но са и ме ња кон цепт ко лек-
тив не без бед но сти, про из и ла зи да ће и убу ду ће Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве ће (на осно ву мо дер ни зо ва не те о ри је огра ни че ног 
су ве ре ни те та) ако су би ло где, ка ко они про це њу ју, њи хо ви ин те ре-
си угро же ни, мо ћи да по ша љу вој ску и су спен ду ју су ве ре ни тет јед-
не др жа ве да би за шти ти ли сво је ин те ре се. Ве ли ки, на ба зи сво јих 
ин те ре са, за по ста вља ју чак и уни вер зал но усво је не прин ци пе ме-
ђу на род них од но са за чи је ус по ста вља ње су се же сто ко за ла га ли. 

Да кле, са ве зни штво из ме ђу Ср би је ко ја је до жи ве ла да јој 
15% те ри то ри је бу де за по сед ну то и про гла ше но не за ви сном „др-
жа вом“, и Ру си је ко ја то мо же да до жи ви у пер спек ти ви, су уте ме-
ље ни на ре ал ним ин те ре си ма. Ру си је да спре чи та кав си стем од-
но са, и нас да по ку ша мо да по вра ти мо Ко со во. То је по кла па ње 
уза јам них ин те ре са у ак ту ел ној кон сте ла ци ји ме ђу на род них од но-
са. И то тре ба из но ва про це њи ва ти. 

Да ли је, да кле, суд би на ма лих зе ма ља да ну жно мо ра ју да 
се ста ве под „ки шо бран“ ве ли ких и та ко за шти те се бе и сво је 
ин те ре се? 

На ве шћу је дан при мер ко ји је ко ри шћен у кон цеп ти ма од-
вра ћа ња и за пре ча ва ња, а то је кон цепт ства ра ња са ве зни штва по-
је ди них, или до во ђе ња на власт ре жи ма ко ји ће би ти про тив те жа и 
спре ча ва ти ути цај су прот ног бло ка на око ли ну. 

То је про блем ства ра ња та ко зва них ма ри о нет ских са ве зни-
ка или ре жи ма, ко ји се, по мо јим ана ли за ма, на ба зи раз ли чи тих 
при ме ра, углав ном окре ћу про тив ин те ре са тво ра ца та квих ре жи-
ма. 

Ве ли ке си ле су у ра ни јим пе ри о ди ма, па и да нас, у так ти ци 
за пре ча ва ња има ле прак су да ства ра ју са рад нич ке ре жи ме ко ји ће 
ко ри сти ти ши ре њу ути ца ја зе мље ко ја их је ство ри ла или за пре-
ча ва њу ути ца ја су прот ста вље ног парт не ра или су прот ног бло ка. 
То је так ти ка, да иза зи ва њем не ста бил но сти у јед ној зе мљи, со ци-
јал ним и по ли тич ким бун том, по ма га њем опо зи ци је, до ве де те до 
пре о кре та и свр га ва ња ре жи ма, или до во ђе ња на власт по ли ти ча ра 
ко ји ће шти ти ти ва ше ин те ре се и слу жи ти као про тив те жа и смет-
ња ши ре њу ин те ре са су прот ног та бо ра. 

У вре ме кул ми на ци је Хлад ног ра та, ве ли ке си ле – Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и СССР, а за тим и не ке ре ги о нал не си ле, као ре-
ци мо Фран цу ска, су по ку ша ва ле да по де ла ма ство ре но ве ве штач ке 
др жав не тво ре ви не или фор ми ра ју ма ри о нет ске вла де у пре двор ју  
су прот ног бло ка. Та кви ре жи ми су сво је вре ме но ство ре ни у по де-
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ље ној Ко ре ји, по де ље ном Ви јет на му, у Ира ну, у Ав га ни ста ну, у Па-
ки ста ну, са да у Ира ку, па ако хо ће те и на Ко со ву, ко је је са да са мо и-
ни ци ја тив но про гла си ло не за ви сност. Та кве „са ве знич ке др жа ве“, 
ве ли ке си ле су оби ла то фи нан сиј ски, ма те ри јал но, вој но и ору жа но 
по ма га ле, ства ра ју ћи од њих ба ри је ру, сред ство за спре ча ва ње ути-
ца ја су прот ног бло ка и иде о ло шки, по ли тич ки их остра шћи ва ле 
про тив су прот ног бло ка. Те др жа ве на ме диј ском и иде о ло шком 
пла ну, ра зним про па ганд ним и дру гим кам па ња ма, тре ба ло је да 
су зби ја ју, или да не у тра ли шу ути цај су прот ног бло ка. Ме ђу тим, 
ства ри се обич но не од ви ја ју пре ма уна пред при пре мље ном сце на-
ри ју. У та квим зе мља ма се нај че шће власт отр же кон тро ли и ре жи-
ми се из вр га ва ју у су прот ност. 

На ба зи при ме ра ко је ће мо по ме ну ти, био сам сло бо дан да 
ус по ста вим хи по те зу ко ја гла си: Ма ри о нет ске тво ре ви не ство-
ре не да би за пре ча ва ле до ми на ци ју или ути цај су прот ног та бо ра 
се по пра ви лу, пре или ка сни је, окре ћу про тив ин те ре са и ути ца ја 
оно га ко ји их је ство рио, и уме сто при ја те ља (а по кон цеп ту не-
при ја тељ мо га не при ја те ља је мој при ја тељ), по ста ју не при ја те-
љи ве ли ког за штит ни ка. Њи хо ви од но си, нај че шће, мо ра ју да се 
ре ша ва ју су ко бом, од но сно ра том, од но сно ин тер вен ци јом твор ца 
у уну тра шње по сло ве ма ри о нет ске др жа ве. Ево не ко ли ко при ме-
ра, као до ка за за ову хи по те зу. 

Ве ли ка Бри та ни ја и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су у 60-им 
го ди на ма, од но сно 1953. го ди не, тај но вој но ин тер ве ни са ле ка ко 
би спре чи ле свр га ва ње иран ског ша ха Ре зе Па хла ви ја, ко ји је имао 
про гре сив ну вла ду и же лео да од сво је зе мље на пра ви мо дер ни ју и 
(у усло ви ма ислам ске ве ро и спо ве сти) са вре ме ну др жа ву. У тим го-
ди на ма, 1953. или ка сни је, до шло је до по ра ста на ци о на ли стич ких 
сна га у Ира ну, и по ку ша ја свр га ва ња Ша ха. Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су ин тер ве ни са ле тај но и по мо гле ша-
ху Ре зи Па хла ви ју да оста не на вла сти, пре све га због стра те шког 
зна ча ја иран ске наф те, а за тим да би Иран пре тво ри ле у глав ну 
зе мљу ста би ли за то ра, кон тро ло ра и за штит ни ка аме рич ко-бри тан-
ских ин те ре са у Пер сиј ском за ли ву. Пер сиј ски за лив је ве о ма ва-
жан и стра те шки, за то што за ла зи ду бо ко у те ри то ри ју где мо гу да 
уђу аме рич ки но са чи ави о на и дру ге по мор ске сна ге и кон тро ли шу 
ши ру те ри то ри ју. Уз то, све зе мље око Пер сиј ског за ли ва су ја ко 
бо га те наф том. Ту су, с јед не стра не, Иран, а са дру ге Ирак, из ме-
ђу њих Ку вајт, Арап ски Еми ра ти и низ дру гих зе ма ља. Да кле, по-
треб но је кон тро ли са ти си ту а ци ју у том ре ги о ну. Иран, као нај ве ћа 
зе мља, у ко јој је на вла сти био шах Ре за Па хла ви, уз тај ну по моћ и 
по др шку Ве ли ке Бри та ни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, тре-
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ба ло је да бу де за штит ник ан гло сак сон ских аме рич ко-бри тан ских 
ин те ре са у Пер сиј ском за ли ву. 

Ме ђу тим, про шло је два де сет го ди на, 1973. је из би ла ве ли ка 
нафт на кри за ко ја је уз др ма ла за пад ни свет, јер су се зе мље про-
из во ђа чи наф те, укљу чу ју ћи и тај ре ги он, у ме ђу вре ме ну ор га ни-
зо ва ле у ор га ни за ци ју про из во ђа ча наф те „ОПЕК“ са се ди штем у 
Бе чу, ко ја је дик ти ра ла це не наф те као стра те шке си ро ви не за све 
зе мље и за њи хо ве ин ду стриј ске, али и за вој не по тен ци ја ле. Наф-
та, ко ја је у то вре ме би ла вр ло јеф ти на, не ко ли ко до ла ра за ба рел, 
па се за у ста ви ла на 20 до ла ра за ба рел, пре пар ме се ци је до сти гла 
ре корд ну це ну од пре ко 135 до ла ра за ба рел. Да кле, наф та је ви ше-
стру ко по ску пе ла и све ви ше је ко ри шће на као сред ство при ти ска, 
а што је по себ но ва жно и као раз лог за из би ја ње рат них су ко ба, па 
и овог по след њег ра та у Ира ку. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве као 
гло бал на си ла, же ле да кон тро ли шу, да по ста ве сво је сна ге бли зу 
нај ва жни јих на ла зи шта наф те ко ја се по ла ко ис цр пљу ју. Пред ви ђа 
се да ће за 40-50 го ди на би ти ис цр пље не свет ске ре зер ве наф те и 
мо ра ће да се пре ла зи на но ве енер гет ске из во ре. 

И он да се де си ла чуд на по ја ва. Фран цу ска је иза бра на као зе-
мља ко ја је има ла спе ци фич не од но се са иран ским Ша хом, да се у 
њој, уз одо бра ва ње ази ла опо зи ци о на ри ма и уз пре ћут ну по др шку, 
по ла ко при пре ма те рен за свр га ва ње иран ског ша ха Ре зе Па хла-
ви ја. На и ме, азил је дат иран ском му ли, од но сно вер ском ли де ру 
Хо ме и ни ју, ко ји је жи вео у Фран цу ској и по ла ко при пре мао де ста-
би ли за ци ју Ша ха. Фран цу ска је за шти ти ла вер ског ли де ра и ка да је 
про це ње но да је до шао тре ну так за сме ну „из ве зла“ је Хо ме и ни ја 
Ира ну. От по че ла је иран ска „Ислам ска ре во лу ци ја“. Уз по моћ му ла 
и фа на ти зо ва них вер ни ка сврг нут је Ре за Па хла ви. Имам Хо ме и ни 
се усто ли чио на вла сти у Ира ну, за хва љу ју ћи умно го ме по др шци 
За па да, у овом слу ча ју Фран цу ске, а ко ја то си гур но ни је ра ди ла 
без ко ор ди на ци је, са рад ње и без до го во ра са дру гим за пад ним зе-
мља ма. 

Иран ског вер ског ли де ра има ма Хо ме и ни ја и му ле ко је и да-
нас  чвр сто вла да ју Ира ном, за пад не зе мље де фи ни шу са да као 
„им пе ри ју зла“, да кле исте оне ко је су им по мо гле да до ђу на власт. 
У тој опе ра ци ји фран цу ска др жа ва као де мо крат ска зе мља за пад-
ног све та има ла је ис так ну ту уло гу.  

Да је дан слу чај не по твр ђу је пра ви ло, све до чи и овај при-
мер. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су, пре и на ро чи то за вре ме Со-
вјет ске ин тер вен ци је у Ав га ни ста ну, по др жа ли та ли бан ски ре жим 
у овој зе мљи. Та со вјет ска ин тер вен ци ја у со вјет ским очи ма је 
би ла оправ да на ства ра њем ислам ског ре жи ма ко ји ће би ти љу ти 
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не при ја тељ Со вјет ском Са ве зу. По ло ги ци за пре ча ва ња, од но сно 
ства ра ња при ја тељ ских зе ма ља у окру же њу, са ве знич ких уме сто 
не при ја тељ ских, Со вјет ски Са вез је ин тер ве ни сао у Ав га ни ста-
ну, скон цен три сао тру пе и пре тр пео не у спех и био при ну ђен да се 
по сра мљен по ву че из Ав га ни ста на. У то вре ме по крет ко ји је био 
про тив та да шњег Со вјет ског Са ве за, и ко ји је ра то вао про тив со-
вјет ских ин тер вен ци о них тру па, су све срд но и тај но по ма га ле Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве. По ма га ле ору жа но, до ста вља ју ћи му 
нај са вре ме ни је на о ру жа ње укљу чу ју ћи и чу ве не про тив а ви он ске, 
нај со фи сти ци ра ни је „Свин гер“ ра ке те ве ли ке ра зор не мо ћи. Лан-
си ра ју ћи их са ра ме на, те шко их је ло ци ра ти или се од њих за шти-
ти ти. Лан се ри ма ло ве ћи од ба зу ке, ко ји има ју са вре ме не си сте ме 
за на во ђе ње и ко му ни ка ци је и ра ке те ко је, лан си ра не са ра ме на, 
мо гу да ски ну би ло ко ји мо дер ни ави он, чак до 10.000 ме та ра ви-
си не. По што су Ру си ин тер ве ни са ли та мо са сво јим „су хо ји ма“ и 
„ми го ви ма“ и бом бар до ва ли кам по ве та ли бан ских је ди ни ца у ра ту 
про тив свог не при ја те ља. „Свин ге ри“ ко је су Аме ри кан ци бес плат-
но до ста ви ли Ав га ни стан ци ма, су слу жи ли да по др же са ве зни ке 
– та ли ба не про тив су прот ног бло ка Со вјет ског Са ве за. То је из гле-
да ло са свим ло гич но, нор мал но из угла гле да ња Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва, и њи хо ве кон цеп ци је за пре ча ва ња, од но сно ства-
ра ња „не при ја те ља мо га не при ја те ља“ као мог при ја те ља. 

Ме ђу тим, шта се де си ло? По сле по вла че ња Со вјет ског Са-
ве за, ко ји је не слав но за вр шио ову аван ту ру, та ли бан ски ре жим се 
окре нуо про тив Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. По ис тој оној ло-
ги ци као ре жим му ла у Ира ну, та ли бан ски ре жим се вр ло бр зо пре-
тво рио у оштрог и огор че ног не при ја те ља Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва и За па да у це ли ни. Не са мо да је по стао не при ја тељ, већ је 
дао и скло ни ште и по др шку ме ђу на род ним те ро ри сти ма Ал Ка и де 
ко ји су из вр ши ли на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар, на ма дрид-
ски јав ни са о бра ћај и мно ге дру ге. Да ли су им по др шку и скло ни-
ште на ав га ни стан ској те ри то ри ји. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су са да у ра ту и стал но при сут не са сво јим са ве знич ким сна га ма 
у НА ТО пак ту на те ри то ри ји Ав га ни ста на, где по ку ша ва ју да ис-
ко ре не та ли бан ске бор це и оне ко је пру жа ју за шти ту Оса ми Бин 
Ла де ну и Ал Ка и ди. Ме ђу тим, шта је про блем? Што та ли ба ни уз 
фа на ти зам и да ље има ју „Свин ге ре“ ко је су им Аме ри кан ци да ли. 

Тре ћи при мер се ти че ра та у Ви јет на му. Сво је вре ме но су 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, по ис тој ло ги ци, има ле по кро ви-
тељ ски од нос пре ма ре жи му Ју жног Ви јет на ма, ко ји је био про за-
пад ни, про а ме рич ки. Ре жим Хо Ши Ми на у Се вер ном Ви јет на му, 
био је про со вјет ски, про ки не ски – ко му ни стич ки ре жим. И то је у 



Владимир Првуловић Позиција малих и средњих земаља у савременим ...

75

по ли ти ци за пре ча ва ња до ве ло до то га (ка да су се Фран цу зи по сле 
не у спе шног ра то ва ња у Ви јет на му по ву кли), да су Аме ри кан ци, 
у вре ме Ник со на, по че ли да ин тер ве ни шу, и до шло је до ве ли ког 
ви јет нам ског ра та, у ко ме су Аме ри кан ци, ко ри сте ћи нај са вре ме-
ни ја и нај су ро ви ја оруж ја, на ро чи то на палм бом бе и раз не хе миј-
ске аген се, ус пе ле да иза зо ву пре ко ми ли он људ ских жр та ва ме ђу 
Ви јет нам ци ма, а би ло је и пре ко 50.000 по ги ну лих Аме ри ка на ца, 
што Аме ри ка сво јим вла сти ма ни ка да не ће да опро сти. Стра вич ни 
зло чи ни су из вр ше ни у ци љу да омо гу ће да це ли Ви јет нам бу де 
про за пад но, а ан ти со вјет ски ор га ни зо ван, и да у Ви јет на му вла да 
ка пи та ли стич ки про за пад ни ре жим, уме сто оно га ко ји се на се ве ру 
те ве штач ки по де ље не др жа ве раз ви јао и ко ји је имао бли ске ве зе 
са Ки ном и Со вјет ским Са ве зом. У том ра ту, иако је из гле да ло да ће 
Аме ри кан ци, као ве ли ка си ла, пот пу но уни шти ти зе мљу и по бе ди-
ти ви јет нам ски на род, ипак се до го ди ло, као што се обич но до га ђа, 
да је ви јет нам ски на род, иако је пре тр пео ве ли ка ра за ра ња и жр тве, 
по бе дио. Аме ри кан ци су се по ву кли, и шта се де си ло по сле то га?

Два Ви јет на ма су се ује ди ни ла под јед ним ре жи мом ко ји је 
био ан ти за пад но, со ци ја ли стич ки на стро јен, и ко ји је са мим тим, 
по те о ри ји за пре ча ва ња, био на кло њен са рад њи са Со вјет ским Са-
ве зом и Ки ном и дру гим со ци ја ли стич ким зе мља ма. 

Да кле, чи та ва опе ра ци ја ства ра ња ма ри о нет ског ре жи ма у 
Ју жном Ви јет на му, ко ји би тре ба ло уз по моћ Аме ри ке да за у зме 
чи та ву те ри то ри ју и фор ми ра ре жим ко ји ће би ти са ве знич ки са 
Аме ри ком, окре ну ла се у сво ју су прот ност. 

Но ви Ви јет нам, ко ји је са да у успо ну, по стао је не за ви сан 
али не про за пад но ори јен ти сан и не са ве зник са Аме ри ком. Да нас 
је, по сле свих ло мо ва у ме ђу на род ним од но си ма, Ви јет нам не за ви-
сна зе мља ко ја гле да сво ја по сла и убр за но се раз ви ја. Аме ри кан ци 
су, по сле пре го во ра са вла сти ма но ве Ре пу бли ке Ви јет нам, до шли 
до ми ров ног спо ра зу ма, по ву кли се и са да  по ку ша ва ју да раз ви-
ју од но се са рад ње. Ви јет нам је по стао вр ло ва жна де сти на ци ја за 
„шраф ци гер ин ду стри ју“ ко ја, ко ри сте ћи јеф ти ну рад ну сна гу, пра-
ви про из во де по зна тих свет ских мар ки. Са дру ге стра не, Ви јет нам 
је, са до брим си сте мом школ ства, по стао ва жан из во зник па ме ти, 
ин фор ма тич ки об у че ног ка дра ко ји све ви ше за у зи ма ва жно ме сто 
у аме рич кој „си ли кон ској до ли ни“ и мно гим дру гим за пад ним зе-
мља ма. На при мер, Не мач ка стал но про гла ша ва да има по тре бу за 
ви со ко об у че ним ин фор ма тич ким ка дро ви ма, у обла сти ра чу нар-
ске ин ду стри је и уоп ште све га што пра ти ин фор ма тич ку ре во лу-
ци ју и нај ви ше же ли увоз тих ка дро ва из Ин ди је и Ви јет на ма. Има 
раз ло га за то. То су до бри рад ни ци ко ји не ма ју пре ве ли ке зах те ве, 
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зна чи мо гу да се за до во ље и ма њом пла том од оне ко ја при па да тим 
вр ста ма ка дро ва на европ ском тр жи шту, а за тим не ма ју тра ди ци-
ју син ди кал ног оку пља ња или про те ста па ни су де ста би ли зу ју ћи 
еле мент. Не ће се де си ти, да нас-су тра, да за јед но са ло кал ним син-
ди ка ти ма иду на ули це, тра же ћи по ве ћа ње пла те или по бољ ша ње 
по ло жа ја. Због то га су они по год ни и по жељ ни на тр жи шти ма ра да 
раз ви је них зе ма ља, јер ра де из ван ред но, ди сци пли но ва ни су, за до-
вољ ни су пла та ма ко је су бо ље не го у њи хо вим зе мља ма, вр ло су 
ве за ни за сво ју зе мљу и по ро дич ну тра ди ци ју, ша љу до зна ке у сво-
ју зе мљу, а не за ке ра ју мно го, и ни су им по тре би из у зет ни усло ви, 
ни стам бе ни, ни дру ги, да би при хва ти ли од ре ђе ни по сао. 

При ме ра за до каз овој те зи би мо гло да бу де још мно го. Мо-
гли би за при ме ре да узме мо и зе мље Вар шав ског пак та, Пољ ску, 
Че шку, Ма ђар ску, у ко ји ма су не ка да Со вје ти ство ри ли ма ри о нет-
ске ре жи ме, а те су се зе мље окре ну ле про тив Со вјет ског Са ве за, 
и учла ни ле се у НА ТО пакт. Да кле, ма ри о нет ске тво ре ви не ство-
ре не да би за пре ча ва ле до ми на ци ју или ути цај су прот ног та бо ра, 
по пра ви лу се, пре или ка сни је, окре ћу про тив ин те ре са и ути ца ја 
оно га ко ји их је ство рио и уме сто при ја те ља по ста ју не при ја те љи 
ве ли ког за штит ни ка, а њи хо ви се од но си мо ра ју ре ша ва ти су ко бом 
и нај че шће ра том.

По сле све га на пред из ло же ног по ста вља ју се оправ да на пи-
та ња: Шта да ра де и ка ко да се по на ша ју ма ле и сред ње зе мље? 
Ка ква је њи хо ва уло га у ме ђу на род ним од но си ма? Ка ква је уло га 
на ци ја, ре ги о на, еко ном ских ин те гра ци ја као што су ЕУ или дру ге 
за јед ни це др жа ва, у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма? По ку-
шај мо да то са гле да мо на при ме ру Ре пу бли ке Ср би је.

ПО ЗИ ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ  
У СА ВРЕ МЕ НИМ МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИ МА

Де си ле су се озбиљ не про ме не у са вре ме ним ме ђу на род ним 
од но си ма од 1989. до да нас. Од па да Бер лин ског зи да, уру ша ва ња 
ко му ни стич ког бло ка, до рас та ка ња по зна тих со ци ја ли стич ких фе-
де ра ци ја на европ ском тлу, не ких на ми ран на чин, не ких, на жа лост, 
уз рат не су ко бе, жр тве и ра за ра ња. Че шка и Сло вач ка су се раз дво-
ји ле на ми ран на чин, уз све ри зи ке мо гу ћих гу би та ка, али да нас су 
и јед на и дру га зе мља чла ни це НА ТО пак та и Европ ске уни је, уз 
озби љан и ви сок про це нат го ди шњег при вред ног ра ста. Сло вач ка 
је, ре ци мо, ме ђу чла ни ца ма Европ ске уни је са нај ве ћим сто пом ра-
ста, пре ко 10% про шле го ди не, што је из ван ре дан ре зул тат, Че шка 
је на пу ту еко ном ског раз во ја, уз при вла че ње круп них ин ве сти ци ја 
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(на пр. Фол ксва ге на“ ко ји је от ку пио 100% ак ци ја „Шко де“ и дру-
гих за пад них ин ду стри ја), и раз ви ја се си гур но и бр зо. 

Не ке зе мље, као што је Со вјет ски Са вез као ве ли ка со ци ја ли-
стич ка фе де ра ци ја, су се рас па ле, та ко ђе без ве ли ких рат них су ко-
ба, на њи хо ву сре ћу. СФРЈ се, на жа лост, као фе де ра ци ја рас па ла, 
уз ве ли ке људ ске жр тве и ра за ра ња, уз гра ђан ске ра то ве ко ји су 
усле ди ли и уз све про бле ме ко је смо има ли. 

По сле све га што се до га ђа ло има се ути сак, са да са исто-
риј ском дис тан цом, да су вла сти у бив шој Ју го сла ви ји и вла сти у 
тво ре ви на ма ко је су на ста ле по сле бив ше Ју го сла ви је, по гре шно 
схва та ле и ту ма чи ле та да шње ме ђу на род не од но се. Као да су ти 
про це си про шли ми мо њих, а да ни су би ли до вољ но схва ће ни, 
ни ти се ак ци ја ре жи ма при ла го ђа ва ла усло ви ма у са вре ме ним ме-
ђу на род ним од но си ма. То је је дан од глав них раз ло га не да ћа ко је 
су усле ди ле. Уз „те о ри је за ве ре“ и за блу де да је исти на на на шој 
стра ни, да нам ни је по треб на ни ка ква ме диј ска кам па ња, да смо ми 
нај ја чи па ће мо не ка жње но ин тер ве ни са ти, јер би се ти ме кр ши ле 
нор ме ме ђу на род ног пра ва, су ве ре ни тет, по ве ља Ује ди ње них на-
ци ја, Хел син шки до ку мент, и та ко да ље. 

Ме ђу тим, мо ра мо, гле да ти у бу дућ ност. Шта да ље? Би ло је 
за ла га ња, не ких на зо ви му дрих по ли ти ча ра, да ми са да тре ба да, са 
са ве знич ким зе мља ма, по ве де мо бит ку про тив гло ба ли за ци је ко ја 
је су ро ва и не ху ма на, ко ја угро жа ва ма ле зе мље у раз во ју, ко ја је 
не пра вед на итд. До бро је да то ни смо ра ди ли, јер то са мо ме га-
ло ман ски умо ви мо гу оче ки ва ти. Ако ве ли ке зе мље, са енорм ним 
еко ном ским по тен ци ја ли ма, као што је Ки на (упр кос то ме што је 
др жа ва дик та ту ре про ле те ри ја та, ка ко пи ше у њи хо вом Уста ву), 
не ра ту је про тив гло ба ли за ци је и мон ди ја ли за ци је, већ ис пу ња ва 
усло ве за члан ство у Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји и из би ја 
на че твр то ме сто у еко ном ском по гле ду у све ту, за што би се ми ис-
ту ра ли да во ди мо ра то ве про тив гло ба ли за ци је. Уме сто праг ма тич-
не ло ги ке да се при ла го ди мо усло ви ма и ви ди мо где нај ви ше мо же-
мо да про фи ти ра мо, на ба зи на ших аду та? Да ли је то здра ва хра на, 
ту ри зам, во да, по љо при вре да, ор ган ска или не ка дру га, или је то 
до бро шко ло ван и фор ми ран ка дар, ко ји је, ипак, на ви као на ни жа 
при ма ња од за пад них, или је то при вла че ње стра них ин ве сти ци ја 
та ко што ће мо сма њи ти по ре зе и сл. То је оно што пре о ста је зе мљи 
ка ква је на ша, да ис ко ри сти сво је по тен ци ја ле и да на то ме гра ди 
еко ном ски раз вој. 

Да кле, на ба зи ску по пла ће них ис ку ста ва ко нач но тре ба да 
из ву че мо пра ве за кључ ке. Они  би мо гли да се сво де на то ка ко ни-
ка ко не сме мо ићи у изо ла ци ју јер се то не ис пла ти, а то смо јед ном 
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пре жи ве ли. Ми тре ба да гле да мо на ше ин те ре се и ре ша ва мо на-
ше про бле ме и то у ци љу раз во ја ове зе мље, по бољ ша ва ња усло ва 
жи во та на ших гра ђа на и на ше ин ду стри је, на шег из во за, опо рав ка 
при вре де, раз во ја на ше зе мље у це ли ни и сл. На рав но, ако је пут 
за по бољ ша ни жи вот у овој зе мљи пут европ ске ин те гра ци је, он да 
тре ба да се тру ди мо да на том пла ну ра ди мо, јер не ке дру ге ин те-
гра ци је, или са ве зи, су мо ти ви са ни спе ци фич ним, се бич ним ин те-
ре си ма по је ди них зе ма ља и мо гу се раз у ме ти та ко, али ни ка ко не 
мо гу би ти трај но ре ше ње за на шу си ту а ци ју. 

У сва ком слу ча ју, јед но од нај го рих мо гу ћих ре ше ња је за-
о штра ва ње од но са са сви ма и пре тва ра ње се бе у све сну жр тву, 
а ства ра ње не при ја тељ ских или ло ших од но са са сви ма ко ји нас 
окру жу ју. По у че ни при ме ри ма дру гих зе ма ља ко је бра не сво је ин-
те ре се, на на чин што те ри то ри је ко је су им при вре ме но од у зе те 
или са мо про гла ше не бра не и не од у ста ју од њих (као што је ки-
не ска по ли ти ка пре ма Тај ва ну, од но сно Фор мо зи, или као што су 
не ки дру ги при ме ри у исто ри ји), тре ба да ис тра је мо и да се др жи-
мо то га да је ово не ле ги тим на са мо про кла мо ва на не за ви сност ко ју 
ни ка да не ће мо при зна ти. За ко ју ће мо се бо ри ти свим по ли тич ким 
сред стви ма, али то не зна чи да тре ба да уђе мо у су коб са зе мља ма 
ко је су из ових или оних раз ло га са ве зни штва или то га што су под 
ве ли ким при ти ском ве ли ке си ле ко ја дик ти ра усло ве у ме ђу на род-
ним од но си ма при хва ти ле ту не за ви сност. Не би би ло до бро да са 
њи ма уђе мо у не при ја тељ ске од но се, пре ки не мо са рад њу или би ло 
шта ра ди мо на сво ју ште ту. 

Осе ћај не прав де ко ја је учи ње на пре ма на ма сто ји и тре ба га 
по ка за ти. Тре ба прин ци пи јел но стал но под вла чи ти да је ме ђу на-
род но пра во, као осно ва свет ског по рет ка или са вре ме них ме ђу-
на род них од но са, озбиљ но угро же но у овом слу ча ју. Али, то тре ба 
ста ви ти у кон текст да но во фор ми ра ни свет ски по ре дак, ба зи ран на 
кр ше њу ме ђу на род ног пра ва, у на шем слу ча ју отва ра мо ре озбиљ-
них про бле ма за низ дру гих зе ма ља. 

Ту се отва ра и дру ги про блем. Ру си нас по др жа ва ју у ста ву 
да ово ни је је дин ствен слу чај, већ пре се дан, ко ји отва ра Пан до ри-
ну ку ти ју и бре ме про бле ма ко ји ће се отво ри ти ов де и он де. Иако 
Ру си ма од го ва ра да по др же Ју жну Осе ти ју да се при кљу чи Ру си ји, 
да по др же Прид ње стро вље да се при дру жи Ру си ји, исто вре ме но 
им то не од го ва ра у слу ча ју Че че ни је ко ја мо же да тра жи да се, по 
истом прин ци пу, одво ји од Ру си је. Да кле, то тум ба ње гра ни ца не 
од го ва ра чак ни они ма ко ји су на ши са ве зни ци у овој си ту а ци ји. 
Мо жда је ре ше ње ор га ни зо ва ње свет ске кон фе рен ци је о гра ни ца-
ма, ко ја ће ре а фир ми са ти уло гу ко лек тив не без бед но сти или ко лек-
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тив ног фак то ра, па би то мо гли да пред ло жи мо уме сто овог са да, 
јер су Ује ди ње не на ци је и Са вет без бед но сти са свим за о би ђе ни у 
ре ша ва њу овог про бле ма. Ком пли ко ва на си ту а ци ја, али уло га ма-
лих зе ма ља ни је са мо да сле де и сле по по шту ју и вла да ју се по су-
ге сти ја ма нај ра зви је ни јих зе ма ља, већ и да сво јом про ми шље ном 
ак ци јом за шти те сво је ин те ре се на нај бо љи мо гу ћи на чин, уз из бе-
га ва ње гол го та и ка та стро фа, су ко ба, ра та и слич но. 

По сто ји, ме ђу вој ним ана ли ти ча ри ма, јед но пра ви ло, пре по-
ру ка ма лим и сла би јим др жа ва ма по пи та њу: Ка ко да до би је те рат 
ка да сте ма ли, сла би ји од ве ћих про тив ни ка? Та ко што га не ће те ни 
во ди ти. Јер се по ка зу је да се рат не ис пла ти. Рет ко ко ји рат је за-
вр шен та ко што је онај нај ја чи оства рио све сво је ин те ре се. Ви јет-
нам ски рат ни је за вр шио та ко што су се Аме ри кан ци про сла ви ли и 
оства ри ли сво је ин те ре се. Со вјет ска ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну 
ни је се за вр ши ла та ко што су Со вје ти по бе ди ли и оства ри ли све 
сво је ци ље ве. Рат у Ира ку, ко ји су Аме ри кан ци и са ве зни ци по ве-
ли, ни је се за вр шио та ко што су по бе ди ли и са да мо гу да се по ву ку 
мир но и да зна ју да има ју ма ри о нет ски ре жим. Вр ло ком пли ко ва-
но пи та ње шта ће, од но сно да ли мо гу да се по ву ку и оста ве иза 
се бе ха ос или да ка жу да је све би ло уза луд. До са да је зва нич но 
3000 и не што ви ше по ги ну лих аме рич ких вој ни ка, а за што? Ко ји 
је по стиг ну ти ре зул тат? Зе мља у ра су лу, ко ја ће се мо жда рас па-
сти на не ко ли ко де ло ва и ко ја ће стал но би ти у гра ђан ском ра ту. 
Ак ци ја по др шке Ал бан ци ма на Ко со ву да фор ми ра ју сво ју др жа ву, 
у си ту а ци ји ка да 25 ми ли о на Кур да жи ве у че ти ри, пет др жа ва на 
Бли ском ис то ку и ка да не ма ју пра ва да фор ми ра ју сво ју др жа ву, 
већ тур ска вој ска пре ла зи ирач ку гра ни цу и уби ја Кур де ко ји на 
њи хо вој те ри то ри ји, та мо у дру гој зе мљи, не мо же ни ка ко да се 
прав да. Да кле, за јед не је одо бре на са мо стал ност, а Кур ди не мо гу 
да фор ми ра ју сво ју др жа ву. Или Па ле стин ци, ко ји се то ли ко ду го за 
то бо ре. На род ко ји је про па тио то ли ко, ко ме је од у зе та те ри то ри-
ја (и ко ји ста ти стич ки не ма не пи сме них). Шко ло ван, ци ви ли зо ван 
на род ко ји има сво ју ве ру и оби ча је и сл. ко ји не мо же да оства ри 
пра во да по вра ти сво ју др жа ву, на јед ном де лу те ри то ри је ко ја му 
је од у зе та, уз исто вре ме но по ма га ње Ал бан ци ма са Ко со ва да фор-
ми ра ју дру гу ал бан ску др жа ву на бал кан ском тлу и да ста ве шест 
зве зди ца на за ста ву, што на гла ша ва пре тен зи је да је у свих шест 
др жа ва у ко ји ма жи ве Ал бан ци, на овом тлу, при сут на иста иде ја, а 
то је Ве ли ка Ал ба ни ја. 

Та кав дво стру ки ар шин у од но су пре ма јед ном про бле му не 
мо же ду го да тра је. Ре зул ти ра ће су ко би ма. И он да ће свет ски по-
ли ца јац мо ра ти да ша ље сво је вој ни ке да ин тер ве ни шу. Са да је ре-
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шио да по ву че сво је вој ни ке са Ко со ва и да их за ме ни европ ским 
вој ни ци ма. Јер ка да ин си сти ра те да је Ко со во европ ски про блем, 
из во ли те, ре ша вај те га. По ша љи те сво ју ми си ју, па ре ша вај те, а ми 
има мо по сла у не ким дру гим под руч ји ма и по ву ћи ће мо на ше вој-
ни ке да их по ша ље мо у Ав га ни стан, Ирак или не где дру где. Ме ђу-
тим, та не прин ци пи јел ност ће иза зва ти низ про бле ма у под руч ји ма 
где Аме ри кан ци мо гу да ин тер ве ни шу. Да по ша љу сна ге из ху ма-
ни тар них, или дру гих раз ло га. 

Не где не ће мо ћи да ин тер ве ни шу, као што је то слу чај са под-
руч ји ма из азиј ског де ла бив шег Со вјет ског Са ве за. По сто ји пра-
во слав на јер мен ска ве ћи на у На гор ном Ка ра ба ху, под руч ју ко је се 
на ла зи усред пре те жно му сли ман ске зе мље Азер беј џан, а за ко му-
ни ка ци ју са На гор но Ка ра ба хом по сто ји са мо до зво ље ни уски ко-
ри дор, осво јен по сле азер беј џан ско-јер мен ског ра та (ус по ста вљен 
уз по сре до ва ње ру ске вој ске). На гор но Ка ра бах и да ље зах те ва да 
фор ми ра сво ју др жа ву, по пут Ал ба на ца са Ко со ва, ко ја ће би ти сје-
ди ње на или у брат ским од но си ма са су сед ном Јер ме ни јом. По себ-
но с об зи ром да су пра во слав ци исте на ци је, по ре кла и тра ди ци је 
ко ји има ју сво је ма на сти ре, цр кве, исти је зик и кул ту ру. Јер мен ска 
цр ква је, ус пут да на по ме не мо, нај ста ри ја пра во слав на цр ква на 
све ту, из тре ћег ве ка но ве ере. Да кле, ако та мо из би је про блем, Ру-
си ће мо ра ти да се укљу че у ње го во ре ша ва ње. А пре се дан Ко со ва 
ће ва жи ти сву да. И ту би Ру си по др жа ли На гор но Ка ра бах да се 
одво ји, али шта ће мо са Че че ни јом, ко ја је му сли ман ска, у са ста ву 
Ру си је, а ко ја же ли да се одво ји? Че че ни ће ре зо но ва ти на ба зи ко-
сов ског пре се да на: „Па, кад ови Ал бан ци са Ко со ва мо гу, за што ми 
не мо же мо? За што за нас не ва жи то пра ви ло?“ Да кле, то су опа сни 
пре се да ни ко ји пре те да угро зе чи та ву по тре се ну и де ста би ли зо ва-
ну кон струк ци ју са вре ме них ме ђу на род них од но са, ко ји ви ше ни су 
за сно ва ни на рав но те жи си ле и стра ха, већ су пре пу ште ни на ми-
лост  ин тер ве ни са ња и вла да ња јед не си ле. 

Кон цеп том Евро пе ре ги о на ви ше не ће би ти то ли ко ва жно 
да ли при па да те Тран сил ва ни ји, По мо ра вљу, По ду на вљу, тур ском 
или грч ком де лу Ки пра, јер су сви ови ре ги о ни чла но ви Европ ске 
уни је, па ће се тај про блем сма њи ти или убла жи ти. По тен ци јал ни 
про бле ми, као што је мо гу ћи рас пад Бел ги је или оса мо ста ље ње 
Ба ски је и Кор зи ке, ће се ре ша ва ти у по ро ди ци, с јед не стра не ре ла-
ти ви зи ра њем гра ни ца, с дру ге стра не убр за ним еко ном ским раз во-
јем, где ће чи ње ни ца да бо ље жи ви те и да сте у ЕУ, би ти ва жни ја од 
то га ко сте и ком ре ги о ну при па да те. То, на рав но, не под ра зу ме ва 
гу би так на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та дра жа ва и ре ги о на. 
Мо жда је то ре ше ње ко је би нас мо гло ли ши ти ових про бле ма. Ни-
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ко од на ших по ли ти ча ра то ни је по тен ци рао, а са да ини ци ја ти ва 
до ла зи од стра не Че шке ко ја ка же: „Дај те да на пра ви мо „стенд бај“, 
или за мр зне мо пи та ње ре ше ња ста ту са Ко со ва све до тле док За-
пад ни Бал кан, од но сно Ср би ја са Ко со вом и све ове окол не др жа ве 
укљу чу ју ћи и Ал ба ни ју, не уђу у Европ ску уни ју убр за ним тем-
пом.“ Убр за ним тем пом – то зна чи за де се так го ди на. 

Али, прет по став ка је да ће ула ском у еко ном ску и по ли тич-
ку ин те гра ци ју ка ква је Европ ска уни ја, пре ста ти тен зи је из ме ђу 
ет нич ких гру па јер ће сви има ти ет нич ке гру пе, раз ли чи те де ло ве 
ко ји ће жи ве ти бо ље и у за јед ни ци кроз Европ ску уни ју ре ша ва ти 
те про бле ме. Што опет не ис кљу чу је да се та кви про бле ми по ја-
вљу ју из ван гра ни ца Европ ске уни је, у бив шем Со вјет ском Са ве зу 
и дру где. 

Ка ко из бе ћи те про бле ме у бу дућ но сти? Пре све га са зна њем 
да се све у жи во ту мо же ре ши ти ком про ми сом, а не ра том. За то је 
по треб но ме ња ти мно го у гла ва ма сва ког гра ђа ни на, на ро чи то по-
ли ти ча ра. По треб но је мно го уз др жа ва ња и са мо кон тро ле у сва ко-
днев ном жи во ту, да се ис кр сли про блем ре ши ком про ми сом. Ком-
про мис је оп ти мал но мо гу ће ре ше ње из ме ђу мак си мал них зах те ва 
про тив ни ка. У свим ан гло сак сон ским или за пад ним зе мља ма се 
ком про мис сма тра из у зет но по зи тив ним чи ном, а са мо се код нас 
сма тра сра мо том. Та кво раз ми шља ње он да во ди у су ко бе и ра то ве 
из ме ђу по је ди на ца, али и др жа ва. 

Ре ци мо, у Европ ској уни ји је ва жно пра ви ло да се са мо кон-
сен зу сом до но се од лу ке па је то иза зи ва ло ве ли ке бло ка де. До вољ-
но је да јед на др жа ва ка же не и он да сви мо ра ју да по но во пре го-
ва ра ју, иза за тво ре них вра та и да ва њем не ких усту па ка про ме не 
став, па су он да у ЕУ по ку ша ва ли да то из ме не Уста вом. Од ре ђе на 
су пи та ња за ко ја је по тре бан кон сен зус, а све оста ло на пре гла са-
ва ње. Али, про је кат европ ског Уста ва ни је про шао на ре фе рен ду-
ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји. Са да се, уме сто ње га по ку ша ва 
да ре гу ли ше да ље ефи ка сно функ ци о ни са ње ЕУ, ра ти фи ка ци јом 
Ли са бон ског спо ра зу ма ко ји је пре у зео основ на ре ше ња из на цр та 
не у сво је ног Уста ва.

По гле дај мо ре пер ку си је та квог прин ци па од лу чи ва ња на 
при ме ру про бле ма са ко ји ма се су о ча ва су сед на Ре пу бли ка Ма ке-
до ни ја. У НА ТО пак ту је ва же ћи прин цип од лу чи ва ња са мо и ис-
кљу чи во кон сен зус. И због то га се пред ви ђа ло да ће Ма ке до ни ја 
те шко ући у НА ТО пакт на Са ми ту у Бу ку ре шту, у апри лу 2008, јер 
ће Грч ка ста ви ти ве то, ако се не до го во ре о бу ду ћем име ну ове др-
жа ве. Зна ло се да Ма ке до ни ја не ће да при хва ти јед но од пет пред-
ло же них име на: Ре пу бли ка Ско пље, Ма ке до ни ја Ско пље, Скоп ска 
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Ма ке до ни ја, Но ва Ма ке до ни ја и Се вер на Ма ке до ни ја. Све то гра-
ђа ни ма и вла сти ма у Ма ке до ни ји де лу је као атак на на ци о нал но 
до сто јан ство. Из Грч ке пер цеп ци је сва ко про гла ша ва ње Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је, кад и они има ју Се вер ну Грч ку ко ја се зо ве Ма ке до-
ни ја, мо же кроз 10 или 15 го ди на да иза зо ве се па ра ти ситчке про-
бле ме ка рак те ри стич не за Бал кан. Јер ако Ма ке дон ци на ста ве да 
ин си сти ра ју ис кљу чи во на име ну Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, он да не-
ма ком про ми са. До са да Гр ци при хва та ју да се ова зе мља још увек 
зо ве Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, што је та ко ђе 
увре дљи во за Ма ке дон це. Ме ђу тим, мо ра ће да се на ђе ком про ми-
сно ре ше ње или ће Грч ка ста ви ти ве то, сва ки пут ка да сер по ку ша 
при јем Ма ке до ни је у НА ТО или ЕУ. На ве ли ко раз о ча ре ње на ших 
при ја те ља из Ма ке до ни је, на прет ка по овом пи та њу, па и у про це су 
њи хо вог учла ње ња у НА ТО и ЕУ још увек не ма. Без ком про ми са 
те шко да ће га и би ти.

По ста вља се пи та ње ко ја је по зи ци ја ма лих и сред њих зе ма-
ља, ка ква је на ша, у кон ста то ва ној гло ба ли за ци ји ме ђу на род них 
од но са у це ли ни? Ка ко те др жа ве тре ба да се по ста ве у гло ба ли-
за ци ји ме ђу на род них од но са где је ви дљи ва хе ге мо ни ја јед не гло-
бал не си ле у тим од но си ма? По ку ша ће мо да до ђе мо до за кључ ка, 
иако се ра ди о по ја ва ма ко је су у то ку и не мо гу се ана ли зи ра ти са 
исто риј ске дис тан це ка ко би се објек тив но, не при стра сно мо гло о 
њи ма про су ђи ва ти. То је ри зик са ко ји ма се су о ча ва сва ки ана ли ти-
чар ак ту ел них ме ђу на род них од но са.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Мо же се за кљу чи ти, да ма ле и сред ње зе мље не мо гу са мо да 
се бес по го вор но по на ша ју по на ло зи ма глав них игра ча или сто же-
ра ме ђу на род них од но са, ка ко би то ре као Бже жин ски. Ра зу мљи во 
је да се, с об зи ром на сво ју по ли тич ку, вој ну и еко ном ску сна гу, оне 
не мо гу су прот ста ви ти про це си ма гло ба ли за ци је, ко ји за хва та ју и 
пре мре жа ва ју чи тав свет и ства ра ју од но се сло же не ме ђу за ви сно-
сти др жа ва. 

На осно ву до са да шњих ис ку ста ва се мо же за кљу чи ти да 
ма ле и сред ње зе мље мо ра ју да во де вр ло праг ма тич ну по ли ти ку, 
за сно ва ну на до бро про ми шље ном на ци о нал ном ин те ре су. Да кле, 
уме сто да се ис ти чу у пр ви план као бор ци про тив гло ба ли за ци је, 
а са мим тим на мар ги ни про це са од ко јих за ви си еко ном ски раз вој 
тих зе ма ља, по бољ ша ње усло ва жи во та и жи вот ног стан дар да ње-
них гра ђа на, од но сно да као про тив ни ци ри зи ку ју да бу ду под санк-
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ци ја ма, су ге ри ше се да би ма ле и сред ње зе мље тре ба ло да до бром, 
про ми шље ном по ли ти ком за сно ва ном на на ци о нал ним, еко ном-
ским, по ли тич ким и вој ним ин те ре си ма, про на ђу сво је аде кват но 
ме сто у про це си ма гло ба ли за ци је. Да на ба зи сво јих ком па ра тив-
них пред но сти и мо гућ но сти, про фи ти ра ју од по зи тив них аспе ка та 
гло ба ли за ци је нај ви ше што мо гу, ка ко би ис ко ри сти ли мо гућ но сти 
ко је гло ба ли за ци ја ну ди за убр за ни, еко ном ски и дру ги раз вој. Уко-
ли ко су пред но сти од ре ђе не зе мље – ви со ко раз ви је на, шко ло ва на 
и ква ли тет на рад на сна га и по тен ци јал, а са дру ге стра не ре ла тив но 
ни ска или ни жа це на ра да у од но су на ви со ко раз ви је не зе мље, то 
је објек тив на ком па ра тив на пред ност тих зе ма ља. Због то га би се 
ви со ко про дук тив не и ви со ко про фит не гра не ин ду стри је из раз ви-
је них зе ма ља, за хва љу ју ћи ни ској це ни ра да, а ква ли тет ној рад ној 
сна зи, се ли ле из сво јих ма тич них зе ма ља у ова под руч ја и осни ва-
ле сво је фи ли ја ле или ин ве сти ра ле у раз вој про фи та бил них ин ду-
стри ја, по го на и сек то ра у зе мља ма о ко ји ма се ра ди. 

Та ло ги ка и фи ло зо фи ја раз во ја се нај бо ље по ка зу је на при-
ме ру Ир ске, ко ја је од зе мље из во зни це рад не сна ге да нас по ста ла 
јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља Европ ске уни је. Ир ска је, у вре ме 
ве ли ких се о ба, ли фе ро ва ла ар ми ју ими гра на та у Аме ри ку. Они су, 
због огра ни че них еко ном ских по тен ци ја ла зе мље ко ја је ге о граф-
ски и кли мат ски та ко си ту и ра на, без по вољ не кли ме за про из вод њу 
по љо при вред них кул ту ра (осим про из вод ње кром пи ра и јеч ма И, 
на ба зи њих, ви ски ја и пи ва), без ве ли ких си ро вин ских по тен ци ја-
ла за раз вој пре ра ђи вач ких ин ду стри ја, на пу шта ли до мо ве, осва ја-
ли Аме ри ку и та мо про на ла зи ли по сао и сре ћу. Због то га што је, 
раз ли чи тим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке, сти му ли са ла стра не ин-
ве сти то ре да ула жу у нај про фи та бил ни је гра не ин ду стри је, а то је 
ин фор ма тич ка ин ду стри ја, што је из вр ши ла ре фор му си сте ма шко-
ло ва ња, где је чак и сред ња шко ла по ста ла оба ве зна и бес плат на, 
у ко јој је ста ви ла ак це нат на шко ло ва ње ка дро ва за ин фор ма тич ку 
ин ду стри ју и што је це ну ра да за мр зла на од ре ђе ном ни воу Ир ска 
је по ста ла ин те ре сант на за ин ве сти то ре из ан гло сак сон ског све та. 

То је при мер за про у ча ва ње, ка ко јед на ма ла зе мља, са скром-
ним при род ним и си ро вин ским по тен ци ја ли ма, мо же да из ра сте у 
зе мљу ко ја има пре ко 40.000 евра на ци о нал ног до хот ка по гла ви 
ста нов ни ка. Ти ме је Ир ска пре те кла низ дру гих зе ма ља ко је има ју 
при род не по тен ци ја ле да мо гу да раз ви ју ри бар ство и по љо при-
вред ну про из вод њу и дру ге при вред не гра не, а она је од кр ша, ка-
ме на и хлад ног мо ра, на пра ви ла ова кав бум у еко ном ском по гле ду. 
Ни зом про пи са, са јед не стра не, од ри ца њем од евен ту ал них про те-
ста и штрај ко ва у зе мљи, за мр за ва њем пла та, сти му ли са њем штед-
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ње, а са дру ге стра не, фор си ра ним усме ра ва њем школ ства и обра-
зо ва ња ка про из вод њи ви со ко струч них ка дро ва и ни ском це ном 
ра да, Ир ска је по ка за ла ка ко ма ла зе мља мо же да ис ко ри сти пред-
но сти гло ба ли за ци је. Ула ском стра них ин ве сти ци ја, у Ир ској су се 
сме сти ли нај ве ћи по го ни „Ин те ла“ за про из вод њу ми кро чи по ва, 
за тим „Googl-а“ и дру гих „чи стих“ ин ду стри ја ко ји ма су бит ни не 
„ци гла и мал тер“, већ ум и ви со ка струч ност за про из вод њу со фи-
сти ци ра них еле ме на та у ко је је угра ђен нај ква ли тет ни ји рад и ко ји 
до но се ве ли ке про фи те. Да нас, на жа лост, свет ска еко ном ска кри за 
тре се и Ир ску, али још ви ше дру ге ма ле и сред ње зе мље.

Да кле, ин те рес ма лих и сред њих зе ма ља је да се осло не на 
сво је по тен ци ја ле и ком па ра тив не пред но сти, да раз ли чи тим ме ра-
ма уну тра шње, еко ном ске и дру ге по ли ти ке, сти му ли шу раз вој ин-
фра струк ту ре, ква ли тет не и ква ли фи ко ва не рад не сна ге и обла сти 
у ко ји ма мо гу да по стиг ну бо ље ре зул та те и на ба зи то га на ђу сво је 
ме сто у ме ђу на род ној рас по де ли, без ба ри је ра и гра ни ца. Зна чи да 
се укљу че у про це се гло ба ли за ци је у соп стве ном ин те ре су. По на-
вљам, уме сто по ли ти ке за тва ра ња или из два ја ња из про це са гло-
ба ли за ци је, да се укљу че у све то ко ве са вре ме них ме ђу на род них 
од но са у соп стве ном на ци о нал ном ин те ре су. 
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THE PO SI TION OF SMALL AND ME DI UM CO UN TRI ES 
IN CON TEM PO RARY IN TER NA TI O NAL RE LA TI ONS, 

WITH A SPE CIAL VI EW ON RE PU BLIC OF SER BIA

Summary
What is the po si tion of small and me di um co un tri es, and what 

is our po si tion in the glo ba li za tion of in ter na ti o nal re la ti ons? Is ma-
king al li an ces and ‘hi ding un der the um brel la’ of the big the only way 
of pro tec tion of na ti o nal in te rests? What is the de stiny of the so cal led 
ma ri o net te re gi mes in hi story and to day? Is the re a pla ce for the in de-
pen dent po si tion and pro tec tion of small co un tri es’ na ti o nal in te rests 
in the sta ted glo ba li za tion of in ter na ti o nal re la ti ons? Is iso la tion from 
glo ba li za tion pro ces ses the so lu tion, or it can be fo und in jo i ning tho se 
pro ces ses in a co un try’s eco no mic and po li ti cal in te rest? What are ot her 
small and me di um co un tri es’ ex pe ri en ces? The po si tion of Ser bia in 
con tem po rary in ter na ti o nal re la ti ons.

Key words: Small and me di um co un tri es, the main su bjects of in ter na ti o nal 
re la ti ons, the po si tion in in ter na ti o nal re la ti ons, com plex in ter-re-
la ted ness, the re la tion to the world po wers, so ve re ignty, al li an ces, 
pro tec tion of na ti o nal in te rests, re gi o nal co o pe ra tion, small co un-
tri es in the pro cess of glo ba li za tion
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ТРАНЗИЦИЈА
И РЕФОРМЕ

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

ДИМЕНЗИЈЕЕКОНОМСКЕ
КРИЗЕУСРБИЈИ1)

Резиме
Ср би ја има чи тав сет про бле ма. Они се огле да ју у ве ли ким 

про бле ми ма са ко руп ци јом, у не ре ше ним по ли тич ким те шко ћа ма, 
у ло шој еко ном ској си ту а ци ји. 

Низ фак то ра озбиљ но пре ти да угро зи ста ње у еко ном ској 
сфе ри. То су страх од: ин фла ци је, де фи ци та плат ног би лан са, ве-
ли ких спољ них и уну тра шњих ду го ва, по ли ти ке де ви зног кур са, 
из у зет но ни ског ни воа ин ве сти ци ја, ра сту ћег бу џет ског де фи ци та, 
не мо гућ но сти ра ста из во за и сер ви си ра ња ду га, не за по сле но сти, 
си ро ма штва, со ци јал не не јед на ко сти и сл. Нај ве ћи про бле ми са ко-
ји ма се Ср би ја су о ча ва је су ви сок ни во ко руп ци је, не е фи ка сна др-
жав на би ро кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра ели те.

Сто га се мо ра од луч но и ис трај но ра ди ти на об у зда ва њу ин-
фла ци је, сма ње њу јав не по тро шње, чвр шћој фи скал ној, оштри јој 
мо не тар ној и стро жи јој по ли ти ци до хот ка, озбиљ ној  струк тур ној 
ре фор ми ре ал ног, то јест при вред ног сек то ра, али и др жав ног сек-
то ра. 
1)  Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропа-економскеанализеипрог-

нозе, еви ден ци о ни број 149038, 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.   
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Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, не за по сле ност, си ро ма штво, кре ди ти, 
сер ви си ра ње ду га, ма кро е ко ном ска по ли ти ка.    

УЗРОЦИКРИЗЕ

Ср би ја је у ду бо кој еко ном ској кри зи, ко ја ће по тра ја ти још 
низ го ди на. На сто ја ња екс перт ских ели та на вла сти у Ср би ји да 
при ка жу ка ко је узроч ник за та кво ста ње у зе мљи упра во  свет ска 
еко ном ска и фи нан сиј ска кри за је ап со лут но не тач но. Пре би се 
мо гло ре ћи да се гло бал на кри за ко ри сти као “па ра ван” иза ко га се 
по ку ша ва са кри ти не спо соб ност и нео д го вор но по на ша ње еко ном-
ских екс пе ра та ко ји во де Ср би ју у су но врат.

Гло бал на фи нан сиј ска и еко ном ска кри за не ма ве ли ки сте пен 
сиг ни фи кант но сти на срп ску при вре ду и уоп ште на ду би ну кри зе у 
ње ном ре ал ном и екс тер ном сек то ру, већ је за то ис кљу чи ви кри вац 
по гре шна ма кро е ко ном ска по ли ти ка ко ја се во ди ла у Ср би ји.

Фи нан сиј ска кри за, ко ја је кра јем 2008. го ди не на сту пи ла, 
ни је на ста ла пр во и са мо на аме рич ком тлу и нај пре ње га уз др ма ла 
а ка сни је се пре не ла и на оста ли део све та, ка ко то по ку ша ва ју не ки 
еко но ми сти пред ста ви ти, већ се она исто вре ме но ма ни фе сто ва ла и 
уз др ма ла Аме ри ку и Евро пу, али су узро ци кри зе раз ли чи те при ро-
де.Сто га те за да је кри за кре ну ла из Аме ри ке, а за тим се про ши ри-
ла на оста ли део све та, ни је тач на. 

Фи нан сиј ска кри за на аме рич ком тлу на ста ла је на осно ву 
не кон тро ли са них пре ко мер них шпе ку ла ци ја, на ду ва ва ња це на не-
крет ни на, пре за ду жи ва ња на кре дит ним кар ти ца ма, ка да су бан ка-
ри са Wall Stre et-а због ду го ва од јед ног би ли о на до ла ра до ве ли до 
еко ном ског кра ха ско ро цео аме рич ки си стем. Дру га чи је ре че но, 
кри за у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма је ство ре на због во ђе-
ња по гре шне по ли ти ке да се кре ди ти и зај мо ви да ју сви ма, чак и 
оним нај си ро ма шни ји ма. Нај си ро ма шни ји су до би ја ли кре ди те за 
не крет ни не иако се зна ло да они те кре ди те не ће мо ћи от пла ћи ва-
ти. Та ко су ка ма те ра сле, при хо ди су се сма њи ва ли, те је кри за би ла 
не из бе жна. 

Ме ђу тим, кри за у Евро пи је на ста ла због то га што су се кре-
ди ти да ва ли си ро ма шним др жа ва ма, а не си ро ма шним по је дин ци-
ма као што је то био слу чај у Аме ри ци. Ефе кат и у пр вом и у дру-
гом слу ча ју  – аме рич ком и европ ском – ис по љио се исто вре ме но 
као гло бал на фи нан сиј ска кри за2). 
2) Ви де ти Грк С, Ср би ја у вр тло гу еко ном ске кри зе, Кризаиглобализација, Ин сти тут дру-

штве них на у ка, Бе о град, 2009. стр. 335.  
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За на ста лу си ту а ци ју нај ве ћу од го вор ност сно си др жа ва од-
но сно фи нан сиј ске ин сти ту ци је, ис кљу чи во због во ђе ња сво јих 
по гре шних по ли ти ка, јер су не кон тро ли са но да ва ле кре ди те зна-
ју ћи да ду жни ци не ће мо ћи да вра те сво је ду го ве, од но сно ни су 
кон тро ли са ле по дат ке о кре дит ној спо соб но сти от пла та ду га по је-
ди на ца или ком па ни ја, као и о  кре дит ном реј тин гу зе ма ља. 

Ри зик за от пла ту кре ди та у ре ги ји ра сте, па би но ви вал кри-
зе мо гао за пљу сну ти бан кар ски сек тор. Пре ма не ким про јек ци ја ма 
око 40 по сто кре ди та у ре ги ји не ће би ти от пла ће но. По да ци Roland
Bergera3) по ка зу ју да су са мо аустриј ске бан ке из да ле зај мо ве ре ги-
ји у вред но сти 70 по сто бру то до ма ћег про из во да (ГДП-а) ма тич не 
др жа ве. На и ме, про це њу је се да би Ra if fe i sen bank и Er ste bank мо-
гле у кри зи из гу би ти и до 40 по сто укуп ног ка пи та ла, због ри зи ка 
од от пи са кре ди та у ре ги ји. За оче ки ва ти је да бан кар ски сек тор у 
сред њој и ис точ ној Евро пи не ће оства ри ти ни ка кав раст у 2009. 
го ди ни.

Бан кар ски сек тор и сек тор тр го ви не не мо же да се опо ра ви за 
две го ди не, ка ко то прог но зи ра ју не ки еко но ми сти. По што ће кри-
за по тра ја ти мно го ду же и има ће ду го трај не по сле ди це, ко је ће у 
пот пу но сти тран сфор ми са ти тр жи ште по тро шач ких кре ди та на ро-
чи то у зе мља ма сред ње и ис точ не Евро пе, па тре ба оче ки ва ти да ће 
то ути ца ти на пад про фи та бил но сти од чак 20 по сто. То би мо гло 
до ве сти до ве ли ких кон фли ка та из ме ђу чла ни ца Европ ске уни је и 
Европ ске ко ми си је.

Ср би ја иако ни је чла ни ца ЕУ она је сте у Евро пи, па као та ква 
не мо же а да не ре а гу је на бу ду ћа де ша ва ња и про ме не на европ-
ској фи нан сиј ској сце ни. Тим пре што је Ср би ја за ду же на зе мља 
по кре ди ти ма у ре ги ји, ма да до ма ћи екс пер ти упор но твр де ка ко 
зе мља још увек ни је ви со ко за ду же на и по ку ша ва ју на све на чи-
не да при до би ју ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је ка ко би се 
да ље за ду жи ва ли. То је на чин да по је ди ни по ли ти ча ри и фи нан сиј-
ски оли гар си про ду же сво је би ти са ње на вла сти, по ку ша ва ју ћи да 
свет ску кри зу пред ста ве као узроч ни ка кри зе у Ср би ји, ко ја се сиг-
ни фи кант ни је ма ни фе сто ва ла кра јем 2008. го ди не, те њу при ка жу 
као основ ни узрок на гла ше но ло шег еко ном ског ста ња у Ср би ји. 
То је ја ко не про фе си о нал но ра ди ти. За што?

Про бле ми свет ске еко но ми је не ма ју то ли ко ве ли ки сиг ни фи-
кан тан зна чај на то тал ну еко ном ску дис хар мо ни ју у ко јој се Ср би ја 
на шла већ то ком 2008. го ди не. Кри за у Ср би ји је на сту пи ла да ле ко 
пре из би ја ња фи нан сиј ске кри зе на свет ској сце ни. За то “скри ва-
3)  Из вор: Глобус, 24.04.2009, стр. 35.
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ње” во ђе ња по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке у про те клим го-
ди на ма од стра не до ма ћих екс пе ра та иза аме рич ке фи нан сиј ске 
кри зе је не до пу сти во. Ра ди то га што Ср би ја не ма ди рект не и ја-
ке еко ном ске од но се са зе мља ма ко је је гло бал на кри за по го ди ла. 
Дру гим ре чи ма, Ср би ја не ма зна чај ни ји из воз у Аме ри ку, а ни бан-
ке са овог на шег про сто ра ни су ула га ле у аме рич ке вред но сне па-
пи ре. Пад аме рич ког тр жи шта вред но сних па пи ра и пад аме рич ког 
уво за ни је имао ди рект ни не га тив ни ути цај на фи нан сиј ско а ни на 
роб но тр жи ште у Ср би ји. Ис кљу чи ви кри вац за кри зу у Ср би ји су 
екс перт ске ели те ко је су сво јом по гре шном еко ном ском и мо не тар-
ном по ли ти ком до при не ле ра за ра њу еко ном ског тки ва зе мље упр-
кос ве ли ком кре дит ном за ду жи ва њу др жа ве.

Да кле, мо ра мо би ти све сни чи ње ни це да би се Ср би ја, и без 
гло бал не фи нан сиј ске кри зе, су о чи ла са еко ном ском кри зом про и-
за шлом из ну тра, јер су сви ма кро е ко ном ски па ра ме три то ком 2008. 
го ди не ука зи ва ли да ће ре це си ја у зе мљи по при ми ти ду бо ке и да-
ле ко се жне по сле ди це.  Ср би ја је већ кра јем 2008. го ди не ушла у 
ре це си ју.

УВОДУПРИВРЕДНИСЛОМ

Кри за ре ал ног сек то ра у Ср би ји ушла је у по од ма клу дру гу 
фа зу. Нај го ра фа за ће тек да усле ди. При вре да Ср би је ће се на ћи у 
тур бу лент ном ко лап су. Тре ба ће го ди не и го ди не да про ђу ка ко би 
се Ср би ја по че ла из вла чи ти са дна ре це си о ног мра ка.

Сце на рио раз во ја кри зе у Ср би ји је до ста сло жен. Дра сти-
чан пад ин ду стриј ске про из вод ње, пре са хле ин ве сти ци је и по гре-
шна по ли ти ка при ва ти за ци је са мо су не ки од фак то ра ко ји су, уз 
де ло ва ње по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке, Ср би ју до ве ле на 
не до пу сти во ни зак ни во при вред не ак тив но сти. У на ред ном раз до-
бљу ће због то тал но не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, ко руп ци је, 
кри ми на ла, не по што ва ња за ко на, спољ них и уну тра шњих ду го ва и 
про цва та си ве еко но ми је, би ти из у зет но те шко одр жа ва ти ма кро е-
ко ном ску ста бил ност у зе мљи. 

Већ на по чет ку 2009. го ди не ис по љи ли су се сви про бле ми 
у одр жа ва њу ма кро е ко ном ске рав но те же. Раз лог је што је то ком 
2008. го ди не по че ла да “пре су шу је” ино стра на фи нан сиј ска по др-
шка, при ва ти за ци ја се од ви ја ла на ве о ма про бле ма ти чан на чин, па 
је она чак и за у ста вље на, по ли тич ке пар ти је су во ди ле еко ном ску 
по ли ти ку, па су оче ки ва ња ко ја је да ва ла вла да Ср би је по ста ла из-



СнежанаГрк ДимензијеекономскекризеуСрбији

91

не ве ре на. Ге не рал но по сма тра ју ћи, све то је ути ца ло да при вред на 
кре та ња у Ср би ји бу ду из ра зи то ло ша. 

За бри ња ва ју ће еко ном ске ви бра ци је ко је ути чу на не по вољ-
не ма кро е ко ном ске по ка за те ље су: пад при вред не ак тив но сти од-
но сно дра сти чан пад ин ду стриј ске про из вод ње4),  пад ГДП-а, пад 
тр го ви не на ма ло, ин фла ци ја5), сла бље ње на ци о нал не ва лу те, све 
ве чи број не за по сле них6), на ра ста ју ће си ро ма штво, рас ту ћи бу џет-
ски де фи цит, рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит7) и по че так от-
пла те спољ них ду го ва. 

Уоп ште, це ло куп на еко ном ска си ту а ци ја у Ср би ји по при ма 
за бри ња ва ју ће раз ме ре. При вре да Ср би је је пред ко лап сом. При-
вре да Ср би је до ве де на је у ста ње ду бо ке тра у мат ске де пре си је. 
Раз лог за ова кво алар мант но ста ње у при вре ди тре ба тра жи ти у 
по ра сту не ли квид но сти од но сно у ра ши ре ној прак си не пла ћа ња 
ду го ва гра ђа на, пред у зе ћа и др жа ве. Узро ци ко ји су до ве ли до ова-
квог ста ња не ли квид но сти у зе мљи су сле де ћи. 

Првиузрок се на ла зи у па ду про из вод ње и при хо да, због че га 
пред у зе ћа ни су у мо гућ но сти да по кри ва ју тро шко ве по сло ва ња. 
4) Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји у апри лу 2009. го ди не је би ла 21,1 од сто ма ња не-

го у истом ме се цу 2008. а у по ре ђе њу са про се ком у 2008. го ди ни би ла је ма ња за 22,1 
од сто. У пр ва че ти ри ме се ца 2009. го ди не у од но су на исто раз до бље 2008. го ди не за бе-
ле жен је пад ин ду стриј ске про из вод ње од 17,8 од сто. 

 Ако се у ра чу ни цу укљу чи ин ду стриј ска про из вод ња ма лих пред у зе ћа, та да је у апри-
лу 2009. го ди не ин ду стриј ска про из вод ња у по ре ђе њу са про се ком из 2008. го ди не код 
укуп не ин ду стриј ске про из вод ње ма ња 22,2 од сто, а код пре ра ђи вач ке ин ду стри је 22,0 
од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.05.2009. го ди не).

5) Це не на ма ло у Ср би ји у ма ју 2009. го ди не по ве ћа не су за 10,4 од сто у од но су на исти 
ме сец 2008. го ди не, а у од но су на де цем бар 2008. го ди не ве ће су за 8,7 од сто. (Из вор: 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.05.2009. го ди не). Ци фре о ин фла ци ји ме-
ре не пре ма ме то до ло ги ји Европ ске уни је (у вре ме кад је пи сан овај рад још ни су би ле 
по зна те) би ће ве ће од ов де на ве де них, због то га што се пре ма ме то до ло ги ји ЕУ ин фла-
ци ја ме ри на ба зи про сеч не про ме не ма ло про дај них це на ро ба и услу га за лич ну по тро-
шњу, а укљу чу је и це ну из најм љи ва ња ста на, фи нан сиј ске услу ге, услу ге об ра зо ва ња и 
уго сти тељ ске услу ге.

6) У Ср би ји је у ја ну а ру 2009. го ди не би ло не за по сле но 736.816 љу ди. (Из вор: На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 27.02.2009. го ди не). Но, чи ње ни ца је да број не за по-
сле них ра сте из да на у дан. 

7) Ср би ја је у пр ва че ти ри ме се ца 2009. го ди не има ла спољ но тр го вин ски де фи цит од 
1895,4 ми ли о на еура (или 2484,7 ми ли о на до ла ра), што је 29,4 од сто (или 39,0 од сто) 
ма ње не го у истом про шло го ди шњем раз до бљу. Укуп на спољ но тр го вин ска раз ме на у 
пр ва че ти ри ме се ца 2009. го ди не, у од но су на исто раз до бље прет ход не го ди не, је опа ла 
за 26,1 од сто, од но сно на 5,36 ми ли јар ди еура (или за 36,2 од сто од но сно на 7,03 ми ли-
јар ди до ла ра). Из воз је сма њен  за 24,3 од сто на 1,73 ми ли јар ди еура (или за 34,6 од сто 
на 2,27 ми ли јар ди до ла ра), а увоз је сма њен за 27,0 про це на та од но сно на 3,63 ми ли-
јар ди еура  (или за 37,0 од сто на 4,76 ми ли јар ди до ла ра). (Из вор: Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, 29.05.2009. го ди не).
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Срж про бле ма не ли квид но сти је што срп ска при вре да има 
1.300 ми ли јар ди ди на ра аку му ли ра них гу би та ка од но сно 13 ми ли-
јар ди еура8), а као по сле ди ца то га је 1.500 ми ли јар ди ди на ра узе-
тих кре ди та од че га је чак две тре ћи не крат ко роч них. Ти кре ди ти 
до спе ва ју, а ве ли ки број пред у зе ћа не ма нов ца да их вра ти, па их 
ду го ви на про сто гу ше. Сре ди ном мар та 2009. го ди не пред у зе ћа су 
ду го ва ла 2,4 ми ли јар де еура9). Ду го ви пред у зе ћа и да ље ра сту, а не-
ли квид ност срп ских фир ми пре ти да пот пу но бло ки ра фи нан сиј ске 
то ко ве у при вре ди.

Про блем не ли квид но сти до би ја и дру гу ди мен зи ју. По што 
пред у зе ћа не ма ју но вац на ра чу ни ма10) због за сто ја на пла те она 
књи же огром не гу бит ке и ни су у мо гућ но сти да ис пла ћу ју за ра де 
укљу чу ју ћи и ви со ке сто пе по ре за и до при но са као и оста ле да-
жби не сво јим за по сле ним рад ни ци ма. Ре зул тат та квог ста ња је сте 
от пу шта ње рад ни ка. Са ра стом не за по сле но сти се уве ћа ва ју и не-
пла ћа ња ду го ва гра ђа на.

Другиузрок не ли квид но сти су ве ли ке ком па ни је ко је има ју 
мо но пол ски по ло жај на тр жи шту, па као та кве ко ри сте сво ју еко-
ном ску по зи ци ју и не пла ћа ју ра чу не до ба вља чи ма од но сно ма њим 
ком па ни ја ма. Ра ди то га су нај ве ћи гу бит ни ци ма ле ком па ни је и по-
је ди на пред у зе ћа ко ји ма ду гу ју тр гов ци, а та ко ђе и она пред у зе ћа 
ко ја за ви се од др жав них ком па ни ја с при род ним мо но по лом, али и 
од при ват них ком па ни ја ко је су мо но по ли сти на тр жи шту. Ра ди се 
о то ме да пред у зе ћа с мо но пол ским по ло жа јем на тр жи шту ко ри-
сте све ве ће про ду жа ва ње ро ка пла ћа ња до спе лих фак ту ра на кон 
њи хо ва до спе ћа. Тај фак тор про ду жа ва ња ро ка пла ћа ња ути че на 
ра сту ћу не ли квид ност. Бу ду ћи да се ма ње под ми ру ју фак ту ре при-
ват них до ба вља ча у про ра чун од но сно бу џет ула зи све ма ње нов ца, 
а ти ме се ујед но и од га ђа ју оба ве зе пла ћа ња ПДВ-а, па то ства ра 
мул ти пли ка тив не по губ не ефек те на це ло куп ну при вре ду. Не пла-
ћа ње ре гу лар них оба ве за од стра не ве ли ких ла на ца по ста је алар-
мант но. На и ме, ве ли ки лан ци ду гу ју до ба вља чи ма 1,3 ми ли јар де 
еура, и то се од но си на не из ми ре на ду го ва ња од пре ко 60 да на, па 
чак не ки тр го вин ски лан ци ни су из ми ри ли свој дуг ни у пе ри о ду 
од го ди ну да на.

У свим зе мља ма, у ко ји ма се по шту је ре гу ла ти ва, уко ли ко 
ду жник не пла ти сво ју оба ве зу у ро ку од 60 да на над њим се по-
8)  Из вор: Ран ко вић Ј., Бор ба, 9-10 мај 2009. стр. 4. 

9)  Из вор: Бор ба, 17. март 2009. стр. 1.

10)  Ра чу ни 59.216 срп ских фир ми на дан 13. март 2009. го ди не би ли су бло ки ра ни ра ди 
ду га до ма ћим пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма за 220 ми ли јар ди ди на ра.
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кре ће сте чај ни по сту пак. У Ср би ји у ко јој се за ко ни не по шту ју 
до зво ље но је да при ви ле го ва ни мо но по ли сти тим нов цем ку пу ју 
фир ме и зе мљи шта у зе мљи и ино стран ству. Ако се не уве де ред 
у овој обла сти ве ћи на пред у зе ћа у Ср би ји ко ја снаб де ва ју ве ли ке 
тр го вач ке лан це ће бан кро ти ра ти. Нај у гро же ни ја су пред у зе ћа ко ја 
се ба ве пре хра ном, јер ви ше од 90 од сто тих пред у зе ћа са ве ли ком 
те шко ћом успе ва да на пла ти сво ју ро бу, или је уоп ште не на пла ти. 
Нај ве ћи куп ци су ве ли ки тр го вин ски лан ци, с тим што не ки од њих 
због кон цен тра ци је вла сни штва у ви ше ку пље них пред у зе ћа мо но-
по ли стич ки усло вља ва ју до ба вља че ка ко у по гле ду ро ка пла ћа ња, 
та ко и ви си не ра ба та ко је ови мо ра ју да им да ју. За то су нај у гро же-
ни ја ма ла пред у зе ћа, јер она не мо гу ути ца ти ни на мо но по ли сте 
а ни на пра во су ђе, бу ду ћи да иза њих не сто је по ли тич ки моћ ни 
по је дин ци. Је ди ни на чин да др жа ва ди сци пли ну је ком па ни је мо но-
по ли сте и оста ле ду жни ке је да их оте ра у сте чај.

Трећиузрок не ли квид но сти је др жа ва, јер она оба ве зе не из-
ми ру је на вре ме због сла бог пу ње ња бу џе та. 

У др жав ном сек то ру нај ло ши је је ста ње у јав ним и ко му нал-
ним пред у зе ћи ма, због огром ног бро ја за по сле них, го ми ла ња сред-
њег и ви со ког ме наџ мен та до ве де ног по пар тиј ској ли ни ји, ко ји по 
пра ви лу има ју енорм но ви со ке пла те у укуп ним при хо ди ма. Дру-
гим ре чи ма, ге не ра тор не ли квид но сти су др жав ни слу жбе ни ци са 
из у зет но ни ском про дук тив но шћу.

Ста ње еко ном ске де пре си је у зе мљи је ре флек си ја пре све-
га хи пер тро фи ра не др жав не по тро шње. Сто га при о ри тет вла де 
Ср би је мо ра би ти оси гу ра ње ли квид но сти др жав них пред у зе ћа и 
др жа ве јер је то основ ни пред у слов за от по чи ња ње нор ма ли за ци-
је функ ци о ни са ња при вре де. До ско ро је све мо гло функ ци о ни са-
ти због јеф ти не ту ђе аку му ла ци је. Ра ни је је кри зу не ли квид но сти 
би ло мо гућ но ре ши ти ве ли ким ино стра ним за ду жи ва њем др жа ве. 
Са да се си ту а ци ја про ме ни ла. Бу ду ћи да је фи нан сиј ска кри за уз-
др ма ла ско ро цео свет из во ри све жег нов ца су огра ни че ни и до ста 
ску пи, од но сно тран сфер стра ног ка пи та ла је све ма њи а но вац је 
све ску пљи, па ре ше ње да се пре жи вља ва на ба зи ту ђе аку му ла ци је 
по ста је ве ли ко огра ни че ње. Си ту а ци ја се при лич но ком пли ку је јер 
др жа ва мо ра обез бе ди ти ве ли ку “ин фу зи ју” све жег нов ца  из ино-
стран ства за пла ћа ње сво јих ду го ва. Ра те за от пла ту срп ског ду га 
ра сту бр же од на ци о нал ног до хот ка, па се но ви кре ди ти ко ри сте за 
пла ћа ње ста рих ду го ва уме сто за про из вод њу.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, про блем не ли квид но сти у Ср би ји 
се не мо же ре ши ти без ин сти ту ци о нал них ре фор ми и стрикт ног 
по што ва ња за кон ске ре гу ла ти ве. По треб но је до не ти За кон о оба-
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ве зним ро ко ви ма пла ћа ња, ко ји би се од но сио на све су бјек те, од 
др жав ног и ло кал ног бу џе та, до сва ког по је ди нач ног пред у зе ћа. По 
том За ко ну би сви тр жи шни су бјек ти мо ра ли пла ћа ти ра чу не у ро-
ку од 60 да на. Ра ди то га се пре по ру чу је осни ва ње  по себ не фи нан-
сиј ске аген ци је, ко ја би еви ден ти ра ла сва по тра жи ва ња и ро ко ве 
до спе ћа. За ту свр ху по се бан фи нан сиј ски суд би ре ша вао мо гу ће 
спо ро ве око по тра жи ва ња. Та ко ђе, све би ве ли ке ком па ни је мо ра ле 
пре ћи на тзв. елек трон ску фак ту ру, ра ди лак ше кон тро ле и пла ћа-
ња тих по тра жи ва ња. Да кле, скра ћи ва ње ро ко ва пла ћа ња и њи хо во 
сво ђе ње на 60 да на ни је мо гућ но без из град ње це ло ви те ин фра-
струк ту ре и без по што ва ња за ко на.

До са да шњи мо дел по тро шње пре стао је да да је ре зул та те. 
Ви ше је не го очи то да се др жа ва и по је дин ци ви ше не ће мо ћи у 
не до глед за ду жи ва ти у ино стран ству, а та ко ђе ни тро ши ти из ван 
сво јих мо гућ но сти. Др жа ва и јав ни сек тор ће мо ра ти сво ју по тро-
шњу сма њи ти на окви ре ко је при вре да Ср би је мо же фи нан си ра ти. 
Ефек ти та квих ре стрик ци ја у по тро шњи тек ће се осе ти ти на кон 
ко ре ни тих ре фор ми јав ног сек то ра, ко је ће се мо ра ти спро ве сти. 
Ду го роч но ре ше ње не ли квид но сти на ла зи се у све о бу хват ним 
струк тур ним ре фор ма ма јав ног сек то ра.

Али ре фор ма се не мо же спро ве сти без ус по ста вља ња фи-
нан сиј ске ди сци пли не у Ср би ји ко ја под ра зу ме ва стрикт но по што-
ва ње за ко на. То зна чи да без об зи ра о ком моћ ни ку или фи нан сиј-
ском оли гар ху у зе мљи је реч он мо ра кри вич но да од го ва ра због 
не пла ћа ња ра чу на у пред ви ђе ном ро ку као и у слу ча ју из да ва ња 
вред но сних па пи ра без по кри ћа.

По што је вла да Ср би је по ста ла све сна чи ње ни це да је си-
ту а ци ја у зе мљи по ста ла го ра не го ка да је до го во рен аран жман са 
ММФ-ом, она је да би убла жи ла ефек те не ли квид но сти у зе мљи 
до не ла дру ги па кет11) при вред них ме ра ко ји је био из ну ђен. У сти-
му ла тив ном па ке ту12) ме ра за убла жа ва ње не га тив них ефе ка та при-
вред не кри зе, ко ји је вла да Ср би је по че ла да при ме њу је сре ди ном 
ма ја 2009. го ди не, пред ви ђе но је око 80 ми ли јар ди ди на ра кре ди та 
за ли квид ност пред у зе ћа, док укуп на вред ност тог под сти цај ног 
па ке та из но си око 180 ми ли јар ди ди на ра. Пред ви ђе но је да она 
пред у зе ћа ко ји ма је по тре бан свеж ка пи тал мо гу да по зај ме укуп но 
11) Па кет је усво јен на сед ни ци вла де 07. ма ја 2009. го ди не. 

12) У овом па ке ту по пр ви пут се по ми њу по вољ ни по тро шач ки кре ди ти за ку по ви ну гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла, а и до зво љен је дво стру ко ве ћи из нос кре ди та за из во зни ке.
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80 ми ли јар ди ди на ра суб вен ци о ни са них кре ди та за ли квид ност уз 
по вољ не ка ма те13). 

Ме ђу тим, по сто ји ве ли ка бо ја зан да ће др жа ву у те шку си-
ту а ци ју до ве сти ме ре вла де ко је се од но се на по ја ча ва ње кре ди та 
за ли квид ност и ин ве сти ци је и знат но ни же ка ма те, што у су шти-
ни зна чи ви ше јеф ти ни јег нов ца при вре ди. Исто вре ме но при ме на 
ових ме ра као и фи нан си ра ње Ко ри до ра 10 и ин си сти ра ње на одр-
жа ва њу ста бил ног ди на ра мо гло би да до ве де до још ве ћег па да 
при вред не ак тив но сти. 

Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји се сма њу је по ве о ма ви-
со кој сто пи од 20 од сто на го ди шњем ни воу. Из воз је је два не што 
ве ћи од 20 од сто бру то до ма ћег про из во да. Ово је по сле ди ца во-
ђе ња по гре шне по ли ти ке од но сно не до след не ли бе ра ли за ци је и 
по ли ти ке кур са. За пра во, по ли ти ка кур са ди на ра ка ква се во ди ла 
по го до ва ла је уво знич ким ло би и ма и ства ра њу њи хо вих про фи та 
због пре це ње ног ди на ра. Во ђе ње по ли ти ке пре це ње ног ди на ра и 
да ље ће про мо ви са ти уво зне ро бе и не ће од го ва ра ти до ма ћим из во-
зни ци ма, али ће та ко ђе оте жа ти и по зи ци ју они ма ко ји су кре дит но 
за ду же ни.

 Уко ли ко при вред ни пад бу де у не га тив ној зо ни од пет од-
сто та да ће се мо ра ти ак ти ви ра ти ме ре ко је пред ви ђа аран жман са 
ММФ-ом, а оне се од но се на сма ње ње но ми нал них за ра да и по-
ве ћа ње сто пе по ре за на до да ту вред ност јер ће се у слу ча ју да љег 
сма ње ња бру то дру штве ног про из во да сма њи ва ти јав ни при хо ди. 
То он да зах те ва још ве ћу штед њу у тро шко ви ма од но сно рас хо ди-
ма на зва ну “сте за ње ка и ша”.

Чи ње ни ца је да се при вре ме ним ме ра ма ко је пред ви ђа аран-
жман са ММФ-ом, као и “па ке ти ма” ме ра ко је вла да Ср би је до-
но си, не мо гу ду го трај но ре ша ва ти про бле ми при вре де. Ра ди то-
га што је из у зет но ве ли ки број срп ских пред у зе ћа у атро фи ра ном 
ста њу, па ће упр кос при вре ме ном “упум па ва њу” нов ца она и да ље 
13) За кре ди те са де ви зном кла у зу лом ка ма те из но се три од сто го ди шње, уме сто до та да-

шњих 5,5 од сто, док се ди нар ски кре ди ти за ли квид ност при вре ди одо бра ва ју по ка мат-
ној сто пи 10,5 од сто го ди шње, што је ма ње од ре фе рент не ка ма те На род не бан ке Ср би је, 
ко ја тре нут но из но си 13 од сто. (Прет ход но је 22. апри ла 2009. го ди не НБС сни зи ла 
ре фе рент ну ка мат ну сто пу са 15 на 14 од сто. У на сто ја њу да се убла жи да љи пад при-
вред не ак тив но сти НБС је 08. ју на 2009. го ди не сма њи ла ре фе рент ну ка мат ну сто пу са 
14 на 13 од сто. Мо не тар ни од бор НБС оче ку је да са овом ме ром сма ње ња ре фе рент не 
ка мат не сто пе по сте пе но па да ју бан кар ске ка ма те. Али тре ба под се ти ти да на ви си ну 
ка ма те ути че ин фла ци ја и ри зик пла сма на).

 До пу ном па ке та по ве ћан је ли мит за сред ња пред у зе ћа из во зни ке, ко ји мо гу да по зај ме 
укуп но ми ли он еура кре ди та, а ду пли ран је и из нос зај мо ва за ве ли ка пред у зе ћа из во-
зни ке, и то на че ти ри ми ли јар де еура. Ка ма те на кре ди те ко је пред у зе ћа мо гу да по зај ме, 
ка ко би ре про гра ми ра ла сво је ду го ве, из но си 4,9 од сто го ди шње. Укуп на су ма кре ди та 
из Фон да за раз вој, за ма ла и сред ња пред у зе ћа, из но си око 15 ми ли јар ди ди на ра, а ка-
ма та на те зај мо ве је од 0,5 до 2,5 од сто го ди шње.
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би ти не е фи ка сна, не кон ку рент на, за тво ре на за до ка пи та ли за ци ју и 
ушу шка на у не е ко ном ске или по ли тич ке ба ри је ре.

НЕОДРЖИВИСПОЉНИИУНУТРАШЊИДУГОВИ

Спо соб ност зе мље да от пла ћу је ду го ве за ви си од сте пе на за-
ду же но сти, сто пе ра ста, при ли ва ди рект них стра них ин ве сти ци ја и 
при хо да од при ва ти за ци је. Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да је 
сто па за ду же но сти ви со ка, сто пе ра ста да ле ко ис под оче ки ва них, 
ди рект на стра на ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је 
вр ло скром ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но 
опа да. Ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне ду жнич ке про бле-
ме, ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста ти још из ра же ни ји, јер  
спољ ни дуг14) зе мље ра сте.

Зе мља би мо гла у ско рој бу дућ но сти да се су о чи са про бле-
мом сер ви си ра ња ду га јер ино стра не оба ве зе по чи њу да до спе ва-
ју на на пла ту већ ове го ди не. Кри за у ре фи нан си ра њу ино стра них 
оба ве за ће се ма ни фе сто ва ти од 2010. до 2015. го ди не. 

У окви ру спољ ног ду га Ср би ја углав ном има по ву че не, а 
нео т пла ће не зај мо ве ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја-
ма15) – Свет ској бан ци, Европ ској бан ци за об но ву и раз вој, Европ-
ској ин ве сти ци о ној бан ци, Бан ци за раз вој Са ве та Евро пе и оба ве зе 
сер ви си ра ња ре про гра ми ра них ду го ва пре ма Па ри ском и Лон дон-
ском клу бу по ве ри ла ца.

Ср би ја у 2009. го ди ни мо ра да вра ти укуп но са ка ма том дуг 
не што ма њи од 1,88 ми ли јар ди еура16). То су ду го ви до ма ћих и ино-
стра них кре ди то ра ко ји за на пла ту до спе ва ју уовој го ди ни. Укуп но 
ста ње ре про гра ми ра ног ду га пре ма др жа ва ма по ве ри о ци ма у окви-
ру Па ри ског клу ба из но си не што ви ше од 2,21 ми ли јар ду до ла ра. 
Ове го ди не до спе ва за пла ћа ње17) укуп но 197,3 ми ли о на до ла ра од 
14)  Спољ ни дуг Ср би је у апри лу 2009. го ди не из но сио је 20,99 ми ли јар ди еура. У раз до бљу 

од 2000. до 2009. го ди не, спољ ни дуг из ра жен у до ла ри ма ра стао је по про сеч ној го ди-
шњој сто пи од 14,5 од сто, а про сеч но го ди шње по ве ћа ње из но си ло је 8,99 про це на та. 
То ком 2008. го ди не дуг по сма тран у еури ма по ве ћан је у од но су на 2000-ту го ди ну за 
86,96 про це на та. (Из вор: НБС, до ступ но 05. 06. 2009. го ди не.) 

15) Др жа ва је га ран ци је из да ва ла углав ном ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, 
као и не ким би ла те рал ним кре ди то ри ма, а у ко рист ве ли ких јав них пред у зе ћа – Елек-
тро при вре де Ср би је, Елек тро – мре же Ср би је, Пу те ва Ср би је, Же ле зни ца Ср би је, Аеро-
дро ма “Ни ко ла Те сла” и ло кал них са мо у пра ва – гра до ва (Бе о град, Но ви Сад, Ниш, 
Кра гу је вац, Су бо ти ца) за фи нан си ра ње ка пи тал них про је ка та из обла сти енер ге ти ке, 
ин фра струк ту ре, на бав ке во зних сред ста ва, во до снаб де ва ња и пре ра де от пад них во да.

16)  Из вор: НБС, до ступ но 21.04.2009. го ди не.

17) До спе ле ра те по осно ву глав ни це и ка ма те ре дов но се сер ви си ра ју сва ке го ди не у мар ту 
и сеп тем бру. 
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че га је 88,45 ми ли о на до ла ра глав ни ца, а 108,85 ми ли о на до ла ра 
је  ка ма та.

Уку пан ре про гра ми ра ни дуг пре ма по ве ри о ци ма у окви ру 
Лон дон ског клу ба18) из но си ско ро 1,1 ми ли јар ди до ла ра. Ове го ди-
не до спе ва за пла ћа ње ка ма та19) у укуп ном из но су од 40,34 ми ли о-
на до ла ра, а пр ва ра та глав ни це20) до спе ва за пла ћа ње 2010. го ди не.

Спољ ни и уну тра шњи ду го ви на го ве шта ва ју ду жнич ке про-
бле ме. Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би из бе гла не мо гућ ност 
от пла те свог спољ ног ду га, од но сно на ста нак ду жнич ке кри зе и 
си стем ске фи нан сиј ске кри зе, јер би то мо гло до ве сти до још сна-
жни јег па да бру то до ма ћег про из во да, уз озбиљ не еко ном ске, со-
ци јал не и по ли тич ке по сле ди це. 

Да нас због гло бал не фи нан сиј ске кри зе по сто је ве ли ке те-
шко ће при за ду жи ва њу, чак и код еко ном ски раз ви је ни јих зе ма ља, 
ра ди сма ње не по ну де кре ди та и због све стро жи јих усло ва за ду-
жи ва ња. То прак тич но зна чи да ће у го ди на ма ко је сле де Ср би ја 
мо ра ти да на ђе из во ре до дат них сред ста ва за фи нан си ра ње бу џе та, 
кроз при хо де од при ва ти за ци је, по ве ћан при лив по ре за или но во 
за ду жи ва ње. У про тив ном, пла те свих оних ко ји за ви се од бу џе та 
али и пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не. За са да је из ве сно 
да ће је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та у 2009. го ди ни би ти но во 
за ду жи ва ње, по што ће при хо да од при ва ти за ци је би ти ја ко ма ло.

 Др жа ва Ср би ја ће но вим за ду жи ва њем под не по вољ ним 
усло ви ма мо ра ти да ре фи нан си ра њем вра ћа ка ма те на дуг. Уку пан 
јав ни дуг21) Ср би је је ве ли ки, а у ње го вој струк ту ри по ред спољ ног 
ду га по сто ји и ве ли ки уну тра шњи дуг др жа ве на осно ву из да тих 
пре ми ја, на осно ву га ран ци ја, ду га вер ским за јед ни ца ма, пред у зе-
ћи ма, гра ђа ни ма, итд.

Нај ве ћи део уну тра шњег ду га при па да оба ве за ма др жа ве 
пре ма гра ђа ни ма, На род ној бан ци Ср би је и по слов ним бан ка ма по 
осно ву ста ре де ви зне штед ње, и оба ве за ма др жа ве по осно ву еми-
то ва них крат ко роч них вред но сних па пи ра. 
18) Др жа ва је 2005. го ди не еми то ва ла ду го роч не опо зи ве об ве зни це, де но ми ни ра не у до ла-

ри ма, ко је су ли сти ра не на Лон дон ској бер зи. Об ве зни це има ју фик сну “степ-ап” ка мат-
ну сто пу, ко ја из но си 3,75 од сто до но вем бра 2009. го ди не, а за тим 6,75 од сто до ис те ка 
ро ка до спе ћа, од но сно до но вем бра 2024. го ди не.

19) Ка ма та се пла ћа сва ког пр вог да на у ма ју и пр вог да на у но вем бру.     

20) Пр ви да тум пла ћа ња глав ни це је 1. мај 2010. го ди не.

21) Уку пан јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је из но си 8,924 ми ли јар ди еура. Од то га су ди рект не 
оба ве зе Ср би је по осно ву уну тра шњег ду га 3,2 ми ли јар де еура и спољ ног ду га од 4,76 
ми ли јар де еура, као и ин ди рект не оба ве зе Ср би је, ве за не за из да те га ран ци је јав ним 
пред у зе ћи ма и ло кал ним са мо у пра ва ма, ко је из но се 963,8 ми ли о на еура. (Из вор: НБС, 
до ступ но 21.04.2009. го ди не). 
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Уко ли ко гло бал на фи нан сиј ска кри за по тра је ду же то ће до-
при не ти да ду би на кри зе у ре ал ном сек то ру у Ср би ји по при ми ве-
ли ке ди мен зи је, јер је срп ска при вре да већ у до ста те шкој си ту а-
ци ји због ду го ва а и због то га што се до кре ди та са да ја ко те шко 
до ла зи. “Гр ца ју ћи у де ви зним кре ди ти ма, Ср би ја са Ле то ни јом и 
Есто ни јом спа да у три фи нан сиј ски нај у гро же ни је др жа ве Евро-
пе.”22)

Ср би ја је да нас су о че на са озбиљ ним про бле мом јер др жа ва 
тро ши огром ну ко ли чи ну до спе лог ка пи та ла на тр жи шту за за до-
во ља ва ње сво јих по тре ба. Ра ди то га је ма ло нов ца до ступ но при-
вре ди. На ро чи то је у по след њем квар та лу 2008. го ди не до шло до 
сма ње ња кре ди ти ра ња при вре де, док је знат но по ра сло кре ди ти-
ра ње др жа ве. У ства ри, по ве ћа ва се тра жња др жа ве за при ват ним 
сред стви ма. 

 Ду го ва ња др жа ве пре ма при ват ним ком па ни ја ма пре ма ши-
ла су 68 ми ли јар ди ди на ра, од но сно 719 ми ли о на еура23). Нај ве-
ћи др жав ни ду жни ци су јав на пред у зе ћа, али и Ми ни стар ство за 
На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план (НИП). Др жа ва је да нас је дан од 
нај ве ћих ду жни ка, па је то и је дан од раз ло га због ко га број не ли-
квид них пред у зе ћа у Ср би ји ра сте.

Исто вре ме но при ват ни ин ве сти то ри, а на ро чи то они из ино-
стран ства,  су  по ста ли ве о ма оба зри ви због ви со ког сте пе на ри-
зич них ула га ња. Ср би ја има нај ло ши ји кре дит ни реј тинг у од но су 
на зе мље у ре ги о ну. Она је у зо ни не га тив ног оче ки ва ња кре дит ног 
реј тин га24), као нај ло ши ја од свих зе ма ља у цен трал ној и ис точ ној 
Евро пи. 

Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но 
ин ве сти ра ти, њој је спо ра зум са ММФ-ом по мо гао да по ша ље сиг-

22)  Из вор: Фај не шел тајмс, по зи ва се на мар тов ски из ве штај Бре тон-Вуд ин сти ту ци је (де-
ло ви из по вер љи вог из ве шта ја ММФ-а од мар та 2009. го ди не), до ступ но 06. април 2009. 
го ди не.

23)  Из вор: Уни ја по сло да ва ца Ср би је, Блиц, 8. март 2009. стр. 5.

24)  Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе ма ља “Фич реј тингс” ре ви-
ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну и уме сто као ста бил не опи са ла их је као не га-
тив не. (Из вор: БИ-БИ-Си). Аген ци ја са се ди штем у Лон до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, 
ни жу ка те го ри ју, пре све га због ви со ког те ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по тре бе 
за спољ ним фи нан си ра њем ка ко би мо гли да се от пла ћу ју ве ли ки при ват ни ду го ви.

 Та ко ђе и ме ђу на род на Аген ци ја “Stan dard аnd Po or's”, свр ста ла је Ср би ју (са оце ном 
ББ-) у ка те го ри ју са нај го рим кре дит ним реј тин гом у ре ги о ну. Ранг ААА (Сло вач ка и 
Сло ве ни ја) озна ча ва нај ве ћи кре дит ни реј тинг, ранг А озна ча ва ста бил но оче ки ва ње 
(Ма ђар ска и Бу гар ска), док ББ, ББ+ и ББ- озна ча ва ју ранг ис под по жељ не гра ни це ин-
ве сти ра ња, али ду жник у прин ци пу мо же да ис пу ња ва сво је оба ве зе. Оце на ББ- је нај-
ло ши ја на ли сти кре дит ног реј тин га. (Из вор: Stan dard & Po or's, Cre dit Ra tings, De cem bre 
2008, и  Из вор: Stan dard & Po or’s, Cre dit Ra tings, Fe bru ary 2009)
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нал све ту од но сно по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма да је зе мља под 
кон тро лом Фон да, што јој је са да до не кле га ран ци ја да мо же да 
тра жи кре ди те и код дру гих кре ди то ра, раз у ме се уз ве ли ке те шко-
ће. Ово сто га што су раз ви је не зе мље ко је има ју но вац бо ја жљи ви је 
и ни су спрем не да ула зе у још ве ће ри зи ке ула га ња, јер не зна ју шта 
њих мо же за де си ти у бу дућ но сти, због ду жи не тра ја ња гло бал не 
кри зе. Ра ди то га је њи хо ва бо ја жљи вост са свим ра зу мљи ва, јер ће 
опо ра вак у ре ги о ну25) би ти спо ри ји не го на кон прет ход них кри за 
због оскуд ни јих сред ста ва, стро жих гло бал них пра ви ла ко ја ре гу-
ли шу фи нан сиј ске то ко ве и ве ће при вред не уло ге др жа ве. 

НЕРЕАЛНАОЧЕКИВАЊАЕКСПЕРАТАММФ-а

Ефек ти кри зе у Ср би ји су ве ћи не го што су кра јем про шле 
го ди не екс пер ти ММФ-а про це њи ва ли да ће они би ти у 2009. го-
ди ни. Оце њу ју ћи да су ефек ти кри зе ви со ко сиг ни фи кант ни Борд 
ди рек то ра ММФ-а је одо брио по де ша ва ње аран жма на26) од но сно 
Фонд је ком пле ти рао пр ву фа зу при ла го ђа ва ња аран жма на са Ср-
би јом - но вим усло ви ма.

Пре ма по да ци ма ММФ-а, у 2008. го ди ни бру то до ма ћи про-
из вод (ГДП)27) Ср би је је по рас тао 5,4 од сто а у 2007. го ди ни 6,9 
од сто. У свом прет ход ном из ве шта ју, из ок то бра 2008. го ди не, гло-

25) Про це не Европ ске ко ми си је су за бри ња ва ју ће, јер ука зу ју на то да ис точ но е вроп ске зе-
мље, чла ни це Европ ске уни је, бе ле же сни же ње бру то дру штве ног про из во да, са из у зет-
ком Пољ ске ко ја бе ле жи раст. При вре да Ли тва ни је, ко ја је као и Пољ ска но ва чла ни ца 
ЕУ, има ла је у пр вом квар та лу 2009. го ди не пад ГДП-а од 13,6 од сто, а Есто ни је за 15,6 
од сто. У Сло ве ни ји се та ко ђе оче ку је пад (по да ци ни су би ли још до ступ ни).

 Бру то до ма ћи про из вод  у еуро зо ни је у пр вом квар та лу 2009. го ди не пао за 2,5 про це-
на та, а оче ку је се да ће до кра ја го ди не па сти и за че ти ри од сто. У Не мач кој је у пр вом 
квар та лу ове го ди не ГДП пао за 3,8 од сто, а про це не су да би до кра ја го ди не ње гов пад 
мо гао би ти бли зу се дам од сто. У ана ли зи Европ ске ко ми си је се на гла ша ва да ће Не мач-
ка, чи ја при вре да је во де ћа у зо ни еура и це лој Европ ској уни ји, ове го ди не за бе ле жи ти 
не га ти ван раст од ми нус 5,4 од сто, док ће еко ном ски пад у Ита ли ји би ти бла жи, и из но-
си ће око ми нус 4,4 од сто.

 Пре ма про це на ма Европ ске ко ми си је, оче ку је се да би Ир ска мо гла до сег ну ти нај ве ћи 
пад ГДП-а од де вет од сто.

 Та ко ђе се оче ку је да ће осе тан пад при вред ног ра ста у зо ни еура би ти то ком ове го ди не 
пра ћен и по ра стом бу џет ског де фи ци та, ко ји ће се на ни воу це ле зо не уве ћа ти на про-
сеч них 5,3 од сто, а 2010. го ди не мо гао би би ти и око 6,5 од сто. (Про це на ЕК, до ступ но 
01. ју на 2009. го ди не).

 Ме ђу тим, Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (ЕБРД) за 2010. го ди ну пред ви ђа раст 
ГДП-а у ре ги о ну од 1,4 од сто.

26) При ла го ђа ва ња аран жма на са Ср би јом одо бре но је 15. ма ја 2009 го ди не.

27) У пр вом квар та лу 2008. го ди не ре ал ни раст ГДП-а, у од но су на исто раз до бље прет-
ход не го ди не из но сио је 8,5 од сто, у дру гом 6,0 од сто, у тре ћем 4,9 од сто, а у че твр том 
квар та лу 2,8 од сто. (Из вор: ИМФ, до ступ но 31.03.2009. го ди не).     
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бал ни кре ди тор је Ср би ји за 2009. го ди ну прог но зи рао еко ном ски 
раст од 3,5 од сто28).

У но вим еко ном ским пер спек ти ва ма29) екс пер ти ММФ-а ко-
ри гу ју сво ја пред ви ђа ња и прог но зи ра ју да ће Ср би ја 2009. го ди не 
за бе ле жи ти пад при вред не ак тив но сти од два од сто, а 2010. го ди не 
ће стаг ни ра ти од но сно има ће нул ти раст. 

Ово го ди шњу ин фла ци ју у Ср би ји ММФ прог но зи ра на 10 
од сто, на кон 11,7 од сто у 2008, а 2010. го ди не би сто па тре ба ло да 
се спу сти на 8,2 од сто.

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд де фи цит те ку ћих пла ћа ња 
Ср би је у 2009. го ди ни прог но зи ра на 12,2 од сто ГДП-а у по ре ђе њу 
са 17,3 од сто у 2008. го ди ни. На ред не го ди не, пре ма прог но зи Фон-
да, де фи цит ће па сти на 11,3 од сто ГДП-а.

Ме ђу тим, чи ње ни це су сле де ће. У Ср би ји је у раз до бљу од 
2000-те го ди не до да нас сто па ра ста из но си ла 5,1 од сто. Раст бру то 
до ма ћег про из во да за сни вао се на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих 
про из во да, ту ђег нов ца, на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла сти-
тих но вих и до дат них вред но сти. Са да ка да је до шло до ре це си је 
у Евро пи и све ту, ра зу мљи во је да раст ГДП-а за сно ван на по тро-
шњи ту ђе хра не, тех ни ке, нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном 
се по твр ди ло да је сва ки раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској 
и ма те ри јал ној мо ћи вр ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то-
тал но по гре шно. 

Нај бо љи до каз за ову тврд њу је упра во ве ли ки пад ГДП-а у 
пр вом квар та лу 2009. го ди не. Пре ма про це на ма НБС у пр вом квар-
та лу ове го ди не еко ном ска ак тив ност је у па ду од пет до се дам 
од сто30).  До ово ли ког па да је до шло пре све га због па да до ма ће 
тра жње од но сно не ли квид но сти до ма ће при вре де. По ред то га, из 
ба на ка је по ву че на31) ми ли јар да еура штед ње, па је и то до при не ло 
сма ње њу сред ста ва по треб них за но во кре ди ти ра ње при вре де.
28)  Из вор: Бе та, Бор ба, до ступ но 24.04.2009. го ди не.

29) Пре ма но вим прог но за ма ММФ-а по ред Ср би је ве ћи пад при вред не ак тив но сти у ре-
ги о ну ће у 2009. го ди ни бе ле жи ти Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, бал тич ке зе мље, 
Ма ђар ска, Цр на Го ра, Ру му ни ја и Тур ска. За ре ги он цен трал не и ис точ не Евро пе ММФ 
прог но зи ра за 2009. го ди ну пад при вред не ак тив но сти од 3,7 од сто, а за 2010. го ди ну 
раст од 0,8 од сто. (Из вор: Из ве штај ММФ, март 2009. го ди не, у но вим Свет ским еко-
ном ским пер спек ти ва ма.)

30) Из вор: Бор ба, 23.04.2009. го ди не; Бор ба, 05.05.2009. и По ли ти ка, 05.05.2009. (Из ја ва 
гу вер не ра Је ла ши ћа Р.). 

31)  Из ба на ка је са мо у мар ту и апри лу по ву че но око 55 ми ли о на еура. (Из вор: НБС, до-
ступ но 05.05.2009.)     
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С об зи ром да је не ли квид ност по при ми ла алар мант не раз-
ме ре у зе мљи, цен трал на бан ка је по ну ди ла бан ка ма ме ре по др шке 
тзв. беч ке ини ци ја ти ве32) ко је под ра зу ме ва ју крат ко роч ни ди нар ски 
кре дит за одр жа ва ње ли квид но сти на ба зи за ло же них крат ко роч-
них вред но сних па пи ра НБС и др жа ве и ду го роч них па пи ра др жа-
ве. Ту су још и за ло зи де ви за и порт фе ља  хи по те кар ских кре ди та 
са роч но шћу до го ди ну да на и ка мат ном сто пом нај ма ње у ви си ни 
ре фе рент не ка мат не сто пе плус два од сто. Ме ђу ме ра ма по др шке 
су и своп ку по ви на и про да ја де ви за из ме ђу НБС и по слов них ба на-
ка у ци љу обез бе ђе ња ли квид но сти и олак ши ца у по гле ду оба ве зне 
ре зер ве бан ка ма што под ра зу ме ва да но ва за ду же ња у ино стран-
ству не под ле жу оба ве зној ре зер ви до кра ја 2010. го ди не.

Но, ре ал ност ће још је дан пут де ман то ва ти про јек ци је до ма-
ћих екс пе ра та али и екс пе ра та ММФ-а и са свим је си гур но да ће 
пад еко ном ске ак тив но сти у 2009. го ди ни био да ле ко ве ћи од  ми-
нус два од сто, и по ред то га што је Ср би ја већ у ма ју по ву кла зај-
мо ве од ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја вред не око ми-
ли јар ду еура.

Уку пан аран жман са ММФ-ом је вре дан 2,942 ми ли јар де еура 
и тра је 27 ме се ци. Због за бри ња ва ју ћег на ру ша ва ња ма кро е ко ном-
ске ста бил но сти у зе мљи за ову го ди ну је у до го во ру са ММФ-ом 
пред ви ђе но по вла че ње 2,2 ми ли јар де еура, од ко јих је пр ва тран ша 
по ву че на сре ди ном ма ја 2009. го ди не, а пре о ста ли део до ско ро три 
ми ли јар де еура у 2010. го ди ни.

 По сле пр ве ре ви зи је Ср би ја је узе ла 788 ми ли о на еура. Оче-
ку ју се још две ре ви зи је ове го ди не, та ко да би се у нај ве ћи део 
аран жма на33) ушло до 31. де цем бра 2009. го ди не. По зај ми ца ко ја је 
узе та но си ка ма ту од 1,42 од сто на го ди шњем ни воу, али она под-
ле же про ме на ма сва ких се дам да на. 

Да би до би ла пре о ста ли део сред ства Ср би ја мо ра да ис пу ни 
усло ве ко је ова ор га ни за ци ја зах те ва. Аран жма ном са Фон дом је 
пре ци зи ра но34) да ин фла ци ја бу де 10 од сто плус ми нус два про цен-
та. Раст це на под кон тро лом др жа ве не би смео да пре ђе 15 од сто. 
Ка ма те на кре дит од ММФ ће би ти 1,47 од сто го ди шње на сред ства 
до 200 од сто кво те на ко ју Ср би ја има пра во те 2,47 од сто на сред-

32) У Бе чу су кра јем мар та 2009. го ди не до го во ре не по себ не ме ре по др шке бан ка ма ка ко би 
се до кра ја 2010. го ди не одр жа ла ли квид ност у зе мљи на ни воу де цем бра про шле го ди-
не и одр жа ли по ка за те љи аде кват но сти ка пи та ла и ли квид но сти ба на ка. (Из вор: Ме ре 
беч ке ини ци ја ти ве, до ступ но 23.04.2009.).          

33) Ср би ја ће до би ти дру гу тран шу кре ди та под усло вом да кри те ри ју ми за кон тро лу ин-
фла ци је, до го во ре ни са ММФ-ом, бу ду ис пу ње ни.

34)  Из вор: По ли ти ка,  27. март 2009. стр. 5.               
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ства од 200 до 300 од сто кво те и 3,47 од сто на нај ску пљи кре дит 
онај из над 300 од сто кво те. 

По зајм ље на сред ства тре ба ју да се вра те у ре ла тив но крат-
ком ро ку. Тач ни је, по зајм ље ни ка пи тал се мо ра вра ћа ти од 2012. 
до 2015. го ди не, и за ње га се још мо ра пла ти ти ка ма та од 60 до 70 
ми ли о на еура. То је ве ли ко оп те ре ће ње за зе мљу јер је по зајм ље на 
су ма од три ми ли јар де еура (ко ја је на ме ње на као по др шка спољ ној 
ли квид но сти зе мље и ста бил но сти ди на ра) ре ла тив но ви со ка и из-
но си око 10 од сто бру то дру штве ног про из во да Ср би је. 

Власт у зе мљи мо ра да из на ђе ре ше ња за по ве ћа ње из во за 
(ко ји је све га 30 од сто ГДП-а), ка ко би се по пра вио из у зет но не-
по во љан спољ но тр го вин ски би ланс. На и ме, са осет но сма ње ним 
плат ним де фи ци том ра сте опа сност од тро ше ња де ви зних ре зер ви. 
Ако би спољ но тр го вин ски де фи цит  у ГДП-у био сма њен са 22,8 
од сто из 2008. го ди не на 18 про це на та у 2009. го ди ни за оче ки ва ти 
је да ће се де ви зне ре зер ве35) још ви ше сма њи ва ти. 

Ка да се ана ли зи ра удео сер ви си ра ња ду га у вред но сти из-
во за за па жа се да он већ са да пре ла зи 50 од сто а то мо же иза зва ти 
још ве ћу не ста ши цу де ви за. Да би др жа ва Ср би ја мо гла нор мал но 
да функ ци о ни ше, це ло куп на ак ту ел на си ту а ци ја на ла же по тре бу 
по ста вља ња но вог мо де ла еко ном ског си сте ма, ко ји би мо рао би ти 
за сно ван на из во зу а не на по тро шњи. 

Дво го ди шњи стенд бај аран жман са ММФ-ом у из но су од 
ско ро три ми ли јар де еура под ра зу ме ва де фи цит кон со ли до ва ног 
сек то ра др жа ве од но сно бу џет ски де фи цит од три од сто бру то до-
ма ћег про из во да, ко ји об у хва та не са мо бу џет Ре пу бли ке, већ и ло-
кал не са мо у пра ве, АП Вој во ди ну и ор га ни за ци је со ци јал ног оси-
гу ра ња.

У ци љу сма њи ва ња енорм них рас хо да др жа ве36) вла да Ср би-
је је до не ла ме ре37) за њи хо во сма ње ње, што је из ме ђу оста лог и 
35)  Укуп не де ви зне ре сер ве Ср би је на кра ју апри ла из но си ле су 8,66 ми ли јар ди еура или 

11,51 ми ли јар ди до ла ра. (Из вор: НБС, до ступ но 05. 06. 2009.) 

36) О ну жно сти сма ње ња др жав не ад ми ни стра ци је нај бо ље го во ре сле де ћи по да ци. Др жав-
на ад ми ни стра ци ја се од 2001. го ди не на ре пу блич ком ни воу уче тво ро стру чи ла. Та да 
је би ло 8.099 за по сле них док да нас бро ји ви ше од 28.000 за по сле них, и то без МУП, 
БИА и вој ске. До ова квог ста ња је до ве ло не кон тро ли са но за до во ља ва ње прох те ва ли-
де ра стра на ка, па се ад ми ни стра ци ја не кон тро ли са но уве ћа ва ла. То тал но је не ра зум но 
за др жа ву Ср би ју да ње на вла да да нас има че ти ри пот пред сед ни ка и 24 ми ни стар ства. 
То не ма ни јед на зе мља на све ту. 

37) Ме ре се од но се на сма ње ње рас хо да на ни воу ми ни стар ста ва за јед ну че твр ти ну, од но-
сно за 26 од сто, у од но су на план за 2009. го ди ну. Ту вла да оче ку је уште ду од око 40 
ми ли јар ди ди на ра, а сма ње њем тро шко ва за 40 од сто свим бу џет ским ко ри сни ци ма са 
соп стве ним при хо ди ма, тре ба ло би да сма њи тро шко ве за још 12 ми ли јар ди ди на ра. 
Пре ма пла ну вла де Ср би је, ко ји је пре зен ти ран кра јем мар та 2009. го ди не, тре ба ло би 
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био зах тев Фон да. На и ме, као што је већ на пред ре че но, за до би ја-
ње фи нан сиј ских сред ста ва ММФ је по ста вио усло ве ко ји се од но-
се на сма ње ње јав не по тро шње, што ће се пр во од ра зи ти на пла те и 
пен зи је. У до го во ру са екс пер ти ма Фон да је пла ни ра но при вре ме-
но сма ње ње пла та у др жав ној ад ми ни стра ци ји, пар ла мен ту, НБС, 
при вред ним ко мо ра ма и јав ним пред у зе ћи ма. Но, ма ла је ве ро ват-
но ћа да ће вла да Ср би је до не тим ме ра ма за сма ње ње рас хо да ус-
пе ти да ис тра је на “сте за њу ка и ша” код при ви ле го ва них ком па ни ја 
и др жа ве.

ИЗБЕГНУТОБАНКРОТСТВОДРЖАВЕ

Ср би ја ко ја је кре ну ла пу тем европ ских ин те гра ци ја до би ја-
ла је по моћ пре ко до на ци ја и кре ди та из ино стран ства. Европ ска 
ко ми си ја је да ла Ср би ји бес по врат ну по моћ38) од око 168 ми ли о на 
еура из прет при ступ ног фон да Европ ске уни је (ИПА). Ра ди се о још 
јед ној тран ши од укуп но ми ли јар ду еура бес по врат них сред ста ва 
ко је је ЕУ на ме ни ла Ср би ји у раз до бљу од 2007. до 2012. го ди не за 
спро во ђе ње ре фор ми у про це су при дру жи ва ња Ср би је Европ ској 
уни ји. Бес по врат на по моћ ЕУ на ме ње на је раз во ју и ја ча њу де мо-
кра ти је у Ср би ји, при ме ни стан дар да ЕУ и ја ча њу прав не др жа ве. 
Европ ска ко ми си ја до са да је одо бри ла око две ми ли јар де еура39) 
по мо ћи Ср би ји кроз раз ли чи те об ли ке до на ци ја и кре ди та.

Па ипак, за по че те ре фор ме и оста ли за да ци ко је Ср би ја мо ра 
ис пу ни ти на пу ту пре ма Европ ској уни ји не те ку по пла ну. Чак су 
у не ким обла сти ма ре фор ме и за у ста вље не. При вре да Ср би је је већ 
го ди на ма у кри зи, па је ста ње у ре ал ном сек то ру мно го ло ши је не го 
што еко ном ске де тер ми нан те (ис ка за не ци фар ски) по ка зу ју. 

По ли тич ка ели та у Ср би ји или не схва та ду би ну про бле ма у 
ко ји ма се зе мља на ла зи или по ку ша ва да се што ду же одр жи на до-
ма ћој сце ни ра ди соп стве них ин те ре са, па то оста вља ути сак њи-

да се сма ње њем тран сфе ра бу џет ских сред ста ва ло кал ној са мо у пра ви обез бе ди уште да 
од око 15 ми ли јар ди ди на ра, а по што је та ко ђе пла ни ра но да јав на пред у зе ћа упла ћу ју 
це ло куп ну до бит у бу џет, ефе кат те ме ре пре ма оче ки ва њу вла де је сма ње ње тро шко ва 
за још пет ми ли јар ди ди на ра.

 Вла да је пла ни ра ла и сма ње ње тро шко ва Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, 
чи ме би бу џет уште део око че ти ри ми ли јар де ди на ра, док би за мр за ва њем пла та у др-
жав ној, по кра јин ској и ло кал ној ад ми ни стра ци ји, јав ним пред у зе ћи ма и аген ци ја ма, као 
и за мр за ва њу пен зи ја тре ба ло да се уште ди до дат них 13 ми ли јар ди ди на ра.

38) Спо ра зум о бес по врат ној по мо ћи је пот пи сан 01. апри ла 2009. го ди не у Ва ље ву. 

39) Са оп штио је шеф де ле га ци је Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду Жо зеп Љо ве рас.  (Из вор: 
Бор ба, 02. април 2009.).  
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хо вог ве о ма нео д го вор ног по на ша ња ка да су ин те ре си др жа ве и 
дру штва у пи та њу. Исто је и са еко ном ским екс пер ти ма ко ји да ју 
ста нов ни штву ве о ма не ре ал на обе ћа ња40) о еко ном ским ги ба њи ма 
и из ла ску из вр тло га кри зе у ко ји се зе мља уву кла.

Сли ка о Ср би ји ко ја се ша ље све ту го во ри о то ме да: не ма 
во ље да се ре фор ми ше јав ни сек тор, а то је основ ни циљ тран-
сфор ма ци је ка тр жи шној при вре ди; не ма озбиљ не ре фор ме при-
вред не ре гу ла ти ве, та ко да је по слов ни ам би јент до ста лош; а не ма 
ни скло но сти да се при вред на по ли ти ка за сни ва на пра ви ли ма, а 
не на ар би трар ним од лу ка ма. Вла да ви не пра ва у Ср би ји не ма из 
по ли тич ких раз ло га. При ват ни сек тор је мо но по ли сан ис кљу чи во 
због бли ске ве зе из ме ђу по слов них љу ди, углав ном сум њи вих ква-
ли те та, и оних на вла сти. 

Екс пер ти су мо ра ли већ мно го ра ни је (не че ка ју ћи да про ђе 
ско ро по ла го ди не) пре до чи ти ко је ће ан ти ре це сиј ске ме ре срп ска 
вла да и ан ти де фла тор не ме ре цен трал на бан ка пред у зе ти, а та ко ђе 
и ко јим ме ра ма ће да се за и ста “раз врг не” спре га кри ми на ла, по ли-
ти ке, при вре де и пра во су ђа. Еко ном ски труст мо зго ва због во ђе ња 
по гре шне еко ном ске по ли ти ке до вео је Ср би ју на иви цу бан крот-
ства, и то би се за и ста до го ди ло да ни је за тра же на по моћ ме ђу на-
род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја.

Скло пље ни аран жман са ММФ-ом по стао је слам ка спа са и 
на ве о ма кра так рок “шла уф за плу та ње” Ср би је по још увек не-
мир ним фи нан сиј ским то ко ви ма. Око сни цу еко ном ске по ли ти ке 
у 2009. го ди ни ће пред ста вља ти спро во ђе ње аран жма на са Ме ђу-
на род ним мо не тар ним фон дом41). По зајм ље на сред ства од Фон да 
ће би ти упо тре бље на за ја ча ње де ви зних ре зер ви цен трал не бан ке. 
Тај аран жман пру жа мо гућ ност да се фи нан си ра те ку ћи плат ни де-
фи цит и да се одр жа ва ста бил ност до ма ће ва лу те. Ста би лан курс 
ди на ра пре ма еуру пр вен стве но за ви си од кон ти ну и ра ног при ли ва 
де ви за из ино стран ства.

Зна ча јан фак тор  ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма ће ва лу те 
то ком 2008. го ди не, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни те го ди не, би ло је 
сна жно за ду жи ва ње кор по ра тив ног сек то ра у ино стран ству. Са мо 
у 2008. го ди ни су ком па ни је узе ле се дам ми ли јар ди до ла ра бру то 
40) Не ки чла но ви вла де Ср би је чак го во ре да је кри за про шла. Та кве из ја ве су ја ко нео збиљ-

не јер збу њу ју на род.

41) Ср би ја је 2008. го ди не  са ММФ пре го ва ра ла о стенд бај кре ди ту од 520 ми ли о на до ла ра. 
Но, по чет ком 2009. го ди не вла да је схва ти ла да та сред ства ни су до вољ на. Због то га се 
са ММФ-ом у ја ну а ру 2009. го ди не до го во ри ла о стенд бај аран жма ну од но сно о зај му 
од 402,5 ми ли о на еура за по др шку ма кро е ко ном ској ста бил но сти. Али, убр зо је схва ће-
но да ни та сред ства ни су до вољ на за по др шку ма кро е ко ном ској ста бил но сти.
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кре ди та. То је по ве ћа ло по ну ду де ви за на срп ском тр жи шту. Али са 
ин тен зи ви ра њем уну тра шње кри зе кра јем те го ди не дуг при ват ног 
сек то ра по стао је ве ли ки про блем за зе мљу, по ред оста лог и због 
курс ног ри зи ка, ра ди за ду жи ва ња до ма ћег кор по ра тив ног сек то ра 
у стра ним ва лу та ма. 

Про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се ре ши ре про гра-
мом. Дру гим ре чи ма, ве ћи на ино стра них оба ве за ко је до спе ва ју 
мо ра ће да се ре фи нан си ра ју на до ма ћем тр жи шту, а то ће по ве ћа ти 
по тра жњу за стра ним ва лу та ма. Ако се то не ура ди, од но сно ако 
бан ке поч ну да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре-
ду би би ле из у зет но не га тив не, јер би до шло до да љег гу ше ња при-
вре де. Да би се убла жи ле не га тив не по сле ди це, уко ли ко ком па ни је 
не мо гу да вра те дуг – др жа ва мо ра да им пру жи по моћ. Ра ди то га 
др жа ва мо ра да ис по шту је до го вор са ММФ-ом, од но сно да ис пу-
ни све усло ве ко је јој по ста ви Фонд, јер са мо на тај на чин мо же да 
убе ди по слов не бан ке да не сма њу ју обим кре ди та пред у зе ћи ма. 
Да кле, да др жа ва ни је за тра жи ла по моћ од ММФ-а ве о ма бр зо би 
на сту пио увод у бан крот ство др жа ве, при вре де и гра ђа на пре ма 
ино стра ним кре ди то ри ма.

У 2009. го ди ни је из бег ну то бан крот ство др жа ве али се дис-
пер зи ја ду жнич ке кри зе про ду жа ва. По ред то га, ви со ки јав ни из да-
ци, не до ста так ин ве сти ци ја и њи хо ва ло ша струк ту ра и ло ша јав на 
упра ва, као и во ђе ње по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке не обе-
ћа ва ју да ће се зе мља бр зо из ву ћи из ре це си је.

НАЈГОРЕТЕКДОЛАЗИ!

Крај кри зе се још увек не на зи ре. Еко ном ске де тер ми нан те 
упо зо ра ва ју на све убр за ни је по ни ра ње спи ра ле при вред ног ци-
клу са, ко јем је те шко пред ви де ти до се за ње са мог дна. Др жа ва је и 
да ље у ве ли ким про бле ми ма. Бу џет42) је да ле ко сла би ји не го што се 
оче ки ва ло да ће би ти, па  вла да Ср би је озбиљ но мо ра да се по за ба-
ви сма ње њем по сто је ћег бу џе та за око 20 од сто, сма ње њем пла та 
42)  Ср би ја ће део сред ста ва за по пу ња ва ње бу џе та до би ти из европ ских прет при ступ них 

фон до ва ИПА. Европ ска ко ми си ја (ЕК) ће упу ти ти у бу џет Ср би је по ло ви ну ово го ди-
шњих сред ста ва из ИПА про гра ма на ме ње ног Ср би ји, а то је око 100 ми ли о на еура. 
Али, Ср би ја је за тра жи ла још 20 ми ли о на еура из про гра ма ИПА, ко ји би оти шли у 
бу џет од но сно ко јим би се под ми ри ле ма кро фи нан сиј ске по тре бе срп ске вла де, а ко ји 
ина че при па да ју дру гом де лу сред ста ва ко ји би тре ба ли да бу ду упо тре бље ни на мен ски, 
и то за ја ча ње ин сти ту ци ја и пре ко гра нич не са рад ње. (Из вор: По ли ти ка 26. март 2009. 
стр. 6.)

 Ме ђу тим, ов де је ве о ма ва жно на гла си ти да се сред ства из ИПА фон да, ко ја би би ла до-
де ље на као по др шка бу џе ту Ср би је, ина че  не до де љу ју бу џе ти ма зе ма ља.
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у јав ном сек то ру, за тим уки да њем кан це ла ри је за НИП (јер је ње на 
свр ха упра во под сти ца ње јав не по тро шње) и сма ње њем бро ја за-
по сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји. 

Мно го вре ме на је из гу бље но пре не го што је уоп ште по чео 
да се пра ви про грам за ре ша ва ње еко ном ске кри зе, и убла жа ва ње 
ре це си је у ко јој се зе мља на ла зи. Вла да је мо ра ла већ кра јем 2008. 
го ди не да има при пре мље не ме ре и спрем на ре ше ња за оно што ће 
тек усле ди ти.

Са да ка да је до шло до из ра же не со ци јал не не јед на ко сти и 
по ла ри за ци је ста нов ни штва вла да мо ра да ра ди на кон крет ним 
ме ра ма ве за ним за по ре ске олак ши це по ро ди ца ма са ни ским при-
хо ди ма, бе не фи ци ја ма за не за по сле не мла де, сма ње њу до при но са 
за со ци јал но оси гу ра ње, сма ње њу до при но са за здрав стве но оси-
гу ра ње, ве ћој деч јој за шти ти, за шти ти пен зи о не ра и нај си ро ма-
шни јег стра ту ма ста нов ни штва, по ли ти ци за по сле но сти ве за ној за 
про гра ме пре ква ли фи ка ци је, по мо ћи от пу ште ним рад ни ци ма и по-
мо ћи не за по сле ни ма, про гра ми ма отва ра ња но вих рад них ме ста, и 
по ли ти ци обра зо ва ња кроз ве ће ула га ње у на у ку и обра зо ва ње јер 
је зна ње ка пи тал сва ке зе мље.  

Ако Ср би ја не сма њи по рез на до хо дак и до бит и пред у зет-
ни ци ма не по мог не да по слу ју из вла сти те аку му ла ци је, а не из 
ску пих кре ди та, и ако се на ста ви са ве ли ком јав ном по тро шњом, 
он да ће но ва кри за ко ја ће по сле ове кри зе на сту пи ти би ти још 
те жа. По тро шња се мо ра сма њи ти ра ди то га што би за ду жи ва ње 
без штед ње би ло са мо про лон ги ра ње про бле ма, што не би да ло 
ре ше ње на ду жи рок, већ са мо огром не про бле ме бу ду ћим ге не-
ра ци ја ма. Ср би ју не ће спа си ти крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре, 
бу ду ћи да су то тек “ва тро га сне ме ре” крат ког до ме та ко је не мо гу 
на до ме сти ти не по сто ја ње кон цеп та при вред них и со ци јал них од-
но са. У ства ри, крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре ни су до вољ не за 
ду би ну срп ског ду жни шко-по ве ри лач ког про бле ма из ко га Ср би ја 
не ће иза ћи ла ко. Из ду жнич ког роп ства се из ла зи те шко и ду го, а 
мо жда и ни ка да.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, про бле ми ре ги је ду бо ко су по ве за-
ни с остат ком Евро пе, јер су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич-
них ба на ка из ЕУ, па ре ше ње кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи 
ис кљу чи во у ко ор ди ни ра ном од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на-
род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Про це њу је се да би фи ли ја ле 
за пад них ба на ка у ис точ ној Евро пи, укљу чу ју ћи и оне у Ср би ји, 
мо гле у бли ској бу дућ но сти да из гу бе 160 ми ли јар ди до ла ра у ви ду 
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не на пла ти вих ду го ва43). Док нај но ви је про це не ММФ-а44) ка зу ју да 
би бан кар ски сек тор еуро зо не то ком 2009. го ди не мо гао пре тр пе ти 
укуп не гу бит ке45) од око 750 ми ли јар ди до ла ра. 

Пре ка сно је ММФ (тек у апри лу 2009. го ди не) из нео цр не 
прог но зе о то ме да “Ис точ ној Евро пи пре ти еко ном ски слом и по-
вла че ње нов ца из ба на ка, и ако се не про на ђу ре ше ња за ре це си ју, 
кри за ће по тра ја ти ду же не го што се ми сли ло”. Европ ски бан кар-
ски сек тор  тек че ка фи нан сиј ско по ср та ње, упра во ра ди из ло же-
но сти еко но ми ја ма у раз во ју у ре ги о ну. Про па да ње еко но ми је у 
по је ди ним зе мља ма (ми сли се и на Ср би ју) ис точ не Евро пе иза-
зва ће до ми но ефе кат и за по сле ди цу има ти још је дан вал про па сти 
ба на ка.

Уру ша ва ње бан кар ског сек то ра не га тив но ће се од ра зи ти на 
кре дит ну по ли ти ку, па ње гов опо ра вак би мо гао да усле ди тек за 
не ко ли ко го ди на. Не ки46) ви де ре ше ње за при вла че ње при ват ног ка-
пи та ла ис кљу чи во у на ци о на ли за ци ји ба на ка.

Ср би ји су по треб на ве ли ка сред ства, због ста ња у ко јем се 
при вре да на ла зи, а бан кар ски сек тор ве о ма су здр жа но одо бра ва 
кре ди те. То је ра зу мљи во јер су не ке зе мље ве о ма осе тљи ве на при-
вред на кре та ња ка ква су са да у Ср би ји, па су њи хо ве бан ке по себ-
но опре зне при кре ди ти ра њу у срп ску при вре ду. Чак и ако ре ски ра-
ју (због из у зет но ло шег кре дит ног реј тин га Ср би је) да уло же но вац 
од но сно да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај ми-
це бу де ви со ка као и усло ви кре ди ти ра ња. Да кле, не тре ба кри ви ти 
стра не бан ке јер чак и оне до ма ће са стра ним ка пи та лом до при но се 
да кре дит бу де скуп та ко што оне по ве ћа ва ју мар же47) и узи ма ју 

43) Из вор: Financial Times, по зи ва се на мар тов ски ин тер ни из ве штај Breton-Vud ин сти-
ту ци је (до ступ но 07. апри ла 2009. го ди не). “Са из у зет ком Ру си је, ре ги он цен трал не и 
ис точ не Евро пе ове го ди не тре ба да ре про гра ми ра при спе ли спољ ни дуг од 413 ми ли-
јар ди до ла ра и ис фи нан си ра 84 ми ли јар де до ла ра де фи ци та по те ку ћем ра чу ну” – то су у 
мар ту из ра чу на ли екс пер ти ММФ-а. Ме ђу тим, ре ги он је у фи нан сиј ској ду би о зи од око 
186 ми ли јар ди до ла ра. А за кр пље ње ду би о зе на ис то ку Евро пе, ММФ из сво јих из во ра 
мо же да из дво ји са мо 81 ми ли јар ду до ла ра. Сто га Бре тон-Вуд ин сти ту ци ја сма тра да око 
105 ми ли јар ди до ла ра тре ба да обез бе ди Европ ска уни ја и зе мље кре ди то ри.

44) ММФ про це њу је гу бит ке у Евро пи на 1.200 ми ли јар ди до ла ра. (Из вор: Из ве штај 
ММФ-а, пре но си Бретон-Вуд ин сти ту ци ја, Про це на гло бал них еко ном ских кре та ња у 
2009. го ди ни (до ступ но 22. април 2009.).

45) Гу би ци су кра јем 2008. го ди не из но си ли 154 ми ли јар де до ла ра. (Из вор : Аген ци ја Блум-
берг пре не ла ин фор ма ци ју ММФ-а,  до ступ но 21. април 2009.).

46) Из вор: Бретон-Вуд ин сти ту ци ја, Про це на гло бал них еко ном ских кре та ња у 2009. го ди-
ни (до ступ но 22. април 2009.).

47) Осам ба на ка у Ср би ји по ве ћа ло је мар же на кре ди те у ко ри шће њу и от пла ти, за 0,75 до 
2,5 од сто. Мар же су по ве ћа ле бан ке Ал фа, Ер сте, Еуро ЕФГ ште ди о ни ца, Пи ре ус, Про-
кре дит, Рај фај зен, Хи по Ал пе-Адри ја и Уни вер зал бан ка. (Из вор: НБС, до ступ но 28. 05. 
2009.).
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сред ства од но сно крат ко роч не зај мо ве од сво јих цен тра ла а за тим 
их у Ср би ји пла си ра ју на сред њи и ду ги рок. Зна чи, но вац је скуп, 
срп ска при вре да “то не” због не ли квид но сти, али бан ке због ма њег 
ри зи ка пла си ра ју сво ја сред ства у НБС и др жа ву Ср би ју то јест у 
њи хо ве вред но сне па пи ре48), јер не ма ју по ве ре ње у при вре ду Ср би-
је ко ја се да нас на ла зи у та ко ло шем ста њу, ко је је чак ло ши је не го 
у ве ћи ни зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе.

Због све га то га цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза-
зо ви ма. Ти иза зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе-
ди ти до вољ ну ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди ти ра ти 
пред у зе ћа и др жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње ко ли чи не ди-
на ра на тр жи шту ру ши курс ди на ра, док по вла че ње ди на ра с тр-
жи шта, бра ни курс али сма њу је ли квид ност. Сма ње ну ли квид ност 
и не до ста так ка пи та ла на тр жи шту бан ке углав ном ком пен зи ра ју 
по ве ћа њем ка мат них сто па.

Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но сти.  
Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по ли ти ком очу-
ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да опре де ли ти за ту ал-
тер на ти ву, јер је већ за тра жи ла по моћ од ММФ-а, скла па ју ћи аран-
жман са овом ин сти ту ци јом. 

Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да ће то иза зва ти 
још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро та пред у зе ћа, а 
са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Другамогућност је да се из вр-
ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју пао би жи вот ни стан дард ста-
нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те кре ди та, али би до бар део рад них 
ме ста био са чу ван. 

Па ипак, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет по-
став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна чај но 
сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на ма кро е ко-
ном ске по ли ти ке.

ЗАКЉУЧАК

Ср би ја - ко ја је де фи ни са на као зо на ви со ког ри зи ка за ула га-
ња, са нај го рим кре дит ним реј тин гом у ре ги о ну, са из ра зи то ло шим 
ма кро е ко ном ским и еко ном ским пер спек ти ва ма, пра ће ним “гр ца-
њем” у ду го ви ма др жа ве и ста нов ни штва, про ду бљи ва њем ко руп-
ци је и кри ми на ла, и спре гом по ли тич ких струк ту ра и ка пи та ли ста 
сум њи вог мо ра ла - све ду бље то не у вр тлог еко ном ске, мо рал не и 

48)  Бан ке су у вред но сне па пи ре ин ве сти ра ле чак 150 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: НБС, до-
ступ но 27. 05. 2009.).
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кул тур не кри зе, са тен ден ци јом да де це ни ја ма оста не за ро бље на у 
том за ча ра ном вр тло гу. 

Еко ном ска и по ли тич ка ели та у зе мљи ни су до ра сле из на ла-
же њу ре ше ња ко ји се пред њих по ста вља ју у та ко иза зов ном вре-
ме ну ко је ће тек да усле ди, јер ће ова кри за про из ве сти но ву кри зу. 
Ње ни ефек ти ће би ти ве ли ка ин фла ци ја, енорм на не за по сле ност, 
си ро ма штво, про цват си ве еко но ми је, ко руп ци ја, кри ми нал и ве ли-
ки уну тра шњи и спољ ни ду го ви. Из еко ном ске аго ни је Ср би ја не ће 
мо ћи ла ко иза ћи, упр кос по зи ва њу у по моћ де жур ног ме ђу на род-
ног фи нан си је ра.

Ди мен зи је еко ном ске кри зе у Ср би ји ће иза зва ти пра ве “тек-
тон ске по тре се” на еко ном ској сце ни зе мље, ко ји ће се ве о ма бр зо 
пре не ти на по ли тич ку сце ну. Без но ве кул ту ре по на ша ња у дру-
штву Ср би ја не ће мо ћи да се од у пре иза зо ву но вог вре ме на. Нај-
го ри да ни еко ном ске, фи нан сиј ске, со ци јал не и мо рал не кри зе тек 
до ла зе.
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SCOPEOFECONOMICCRISISINSERBIA

Summary
Ser bia is fa cing a set of ma jor pro blems to be re sol ved. They 

in clu de cor rup tion, un set tled po li ti cal dif fi cul ti es, and a bad eco no mic 
si tu a tion. 

The re is a se ri es of fac tors which are thre a te ning to se ri o usly en-
dan ger the si tu a tion in the eco no mic do main. They are the fe ar of in fla-
tion, the ba lan ce of payments de fi cit, lar ge ex ter nal and in ter nal debts, 
the fo re ign ex chan ge po licy, ex tre mely low le vel of in vest ments, ri sing 
bud get de fi cit, im pos si bi lity of the ri se of ex ports and of debt ser vi cing. 
unem ployment, po verty, so cial ine qu a lity, and the li ke. The most se ri o-
us pro blems Ser bia is fa cing are the high le vel of cor rup tion, the inef fi-
ci ent sta te bu re a uc racy, po li ti cal cul tu re of the eli tes.

The abo ve re qu i res, the re fo re, a de ci si ve and per si stent po licy 
aimed at cur bing the in fla tion, re du cing the pu blic con sump tion, a tig-
hter and mo re auste re fi scal, mo ne tary and in co me po licy, a se ri o us 
struc tu ral re form of both the real sec tor of the eco nomy and of the pu-
blic sec tor.  
Key words: economic crisis, unemployment, poverty, loans, debt servicing,

macroeconomicpolicy.
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појмунационализма-

Резиме
У тре ти ра њу пи та ња од но са на ци о на ли зма и тран зи ци је у 

овом ра ду се по ла зи од Ан дер со но вог (Б. Ан дер сон) од ре ђе ња ко је 
у ме то до ло шком сми слу омо гу ћа ва вред но сно не у тра лан при ступ 
фе но ме ну на ци о на ли зма, ка ко че сто ни је слу чај у струч ној ли те ра-
ту ри. То је ме то до ло шки сми сле но и ко ри сно ре ше ње јер се из бе-
га ва осу ђи ва ње/по хва ла овог фе но ме на или ње го вих по је ди нач них 
ма ни фе ста ци ја, већ се упу ћи ва њем на по себ не по ли тич ке прак се 
и слу ча је до ку мен ту ју ње го ви по зи тив ни/не га тив ни ефек ти. Да ље, 
кроз ана ли зу пи та ња на ци о на ли зма у нај но ви јим про це си ма гло ба-
ли зо ва ног све та, Европ ске Уни је и Ср би је да је се од го вор на сте пен 
(ин)ком па ти бил но сти ових фе но ме на, а по себ но се обра зла же слу-
чај срп ске тран зи ци је и ста ту са на ци о на ли зма у срп ској по ли ти ци 
ука зу ју ћи на круп не пре преке у њи хо вом уса гла ша ва њу/по ми ре њу.
Кључ не ре чи: на ци о на ли зам, тран зи ци ја, ин сти ту ци ја сло бод ног тр жи-

шта, ре фор ме
Уоби ча је но је ми шље ње да су пој мо ви тран зи ци је1) и на ци-

о на ли зма су штин ски не са гла сни. У нај ма њем, они се дожи
вљавају као та кви. „Тран зи ци ја“ је реч стра ног по ре кла и код 
нас је у ве ли кој ме ри одо ма ће на и на ши ро ко при хва ће на као 
по јам ко ји озна ча ва про цес пре ла ска из јед ног ауто ри тар ног 
1) У овом ра ду се упо тре бља ва реч транзицијаа не трансформација због то га што се он 

код нас ко ри сти у нај ши рем оп се гу као си но ним за све у куп ни пре о бра жај дру штва и 
еко но ми је. Он да кле ов де не ма еко но ми стич ки при звук те би се мо гао раз у ме ти и у сми-
слу тер ми на трансформација. 
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по рет ка у по ре дак сло бо де и де мо кра ти је. На ци о на ли зам се 
раз у ме као не у ме ре но ис ти ца ње при пад но сти јед ној на ци ји 
при пад ни ка те на ци је, као и ис ти ца ње зна ча ја и вред но сти 
на ци о нал ног иден ти те та/иден ти фи ко ва ња, на ци о нал не кул-
ту ре и оби ча ја. Про цес тран зи ци је им пли ци ра променунече
га из корена док на ци о на ли зам ни је склон „ре фор ми са њу“ 
већ ин си сти ра на оно ме што је на сле ђе но, оно ме што пред-
ста вља „су штин ско“ свој ство или „при ро ду“ јед ног на ро да. 
Ка ко тран зи ци ја под ра зу ме ва им пле мен та ци ју ме ра и стан-
дар да ко ји ни су при сут ни у да тој сре ди ни те, да кле,  до ла зе 
„спо ља“, то ве ли ки број ста нов ни ка тран зи ци о них зе ма ља не 
гле да бла го на кло но на ре ал не им пли ка ци је овог про це са већ 
га до жи вља ва као ствар ну „прет њу“ по оно што је „по зна то“ 
и „при зна то“, „онона ше“. Ипак, у мно го слу ча је ва тран зи-
ци о на прак са до ку мен ту је ре ла тив но про дук ти ван од нос на-
ци о на ли зма и тран зи ци је.  Упра во је то основ но пи та ње овог 
ра да. Да ли је на ци о на ли зам пре пре ка или ну жан услов тран-
зи ци је? У ко јој ме ри је реч о два за и ста ме ђу соб но не са гла сна 
пој ма? Ово пи та ње је од не сум њи вог зна ча ја за зе мљу по пут 
Ср би је ко ја је тек кре ну ла пут сво је тран сфор ма ци је, јер се 
од го во ром на ње га мо гу ство ри ти прет по став ке раз у ме ва ња 
тем па и на чи на ње не ин те гра ци је у свет кон со ли до ва них де-
мо кра ти ја.

ЗАМИШЉЕНОСТИИЗМИШЉЕНОСТНАЦИЈЕ

У раз ми шља њу о овом про бле му по ћи ћу од од ре ђе ња на ци је 
и на ци о на ли зма ко је је увео Бе не дикт Ан дер сон у сво јој књи зи На
ција:замишљеназаједница.2) У раз ма тра њу про бле ма на ци о на-
ли зма Ан дер сон по ла зи од тро стру ке па ра док сал но сти овог 
пој ма. Иако модерног по ре кла он се до жи вља ва као исконски, 
давнашњи, те објек тив на на уч на ана ли за не мо же да стек не 
пра во свог ши рег ва же ња.3) За ве ћи ну љу ди овај по јам пред-
ста вља не што што је на ста ло у дав ној про шло сти. Моћ „би-
ва ња на ци јом“4) је то ли ко ве ли ка да ни ка ква на уч на исти на 
2) Бе не дикт Ан дер сон, Нацијазамишљеназаједница, Пла то, Бе о град 1998.

3) Ови ме се не за го ва ра ни ка кав сциентизам већ се упу ћу је на чи ње ни цу ко ја је до ку мен-
то ва на кроз мно штво исто риј ских слу ча је ва и о че му је пи сао још Ер нест Ре нан у свом 
зна ме ни том есе ју „Шта је на род?“. Ви де ти: Ер нест Ре нан, „Шта је на род?“, Све ти Са ва, 
Бе о град, 1883.

4) „Би ва ње на ци јом“ (nationness) је још је дан Ан дер со нов по јам. Нав. де ло 16. стр. 
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(у По пе ро вом сми слу) не мо же да уз др ма ва же ње овог пој ма. 
Друга па ра док сал ност овог пој ма се са сто ји у то ме што је он 
фор мал но уни вер за лан у сми слу со цио-кул тур ног кон цеп та 
а да је исто вре ме но из ра зи то пар ти ку ла ран. Та ко по сто ји је-
дан основ ни кон цепт ге не ри са ња иден ти те та ко ји се од ре ђу је 
пре ко ре чи „на ци ја“ а да исто вре ме но по сто ји ве ли ки број 
по је ди нач них на ци ја ко је се у ве ћој или ма њој ме ри раз ли ку-
ју (ова па ра док сал ност би се мо гла из ра зи ти у хе ге лов ским 
раз ма тра њи ма ди ја лек тич ког про бле ма оп штег-по себ ног). И 
нај зад, трећа па ра док сал ност про из и ла зи из ве ли ке по ли тич-
ке мо ћи ко ју по се ду је овај фе но мен а са дру ге стра не ње го-
ве сла бе ин те лек ту ал не за ле ђи не. На ци о на ли зам ни је ус пео 
да ство ри ве ли ке ми сли о це ко ји би да ли ње го во те о риј ско 
оправ да ње. 

На ове па ра док се по ку ша ва да по ну ди од го во ре Ан дер се но ва 
де фи ни ци ја на ци је. По ње го вом ми шље њу на ци ја се од ре ђу је као 
„за ми шље на по ли тич ка за јед ни ца, и то за ми шље на као исто вре ме-
но ин хе рент но огра ни че на и су ве ре на“5). Она је огра ни че на због 
то га што и нај ве ће на ци је има ју огра ни чен број сво јих при пад ни-
ка, од но сно ка ко то Ан дер сон ка же „ни јед на на ци ја не за ми шља 
да се по кла па са људ ским ро дом“.6) Оне су, са дру ге стра не, су ве-
ре не јер је исто риј ски су ве ре ни тет пре шао са кра ље ва и ди на сти ја 
као по сред ни ка из ме ђу „не ба и зе мље“ на су ве ре ни тет при пад ни-
ка јед не на ци је. Ипак, свој ство на ци је по ко ме се она раз у ме као 
не што замишљенопред ста вља око сни цу Ан дер со но вог од ре ђе ња 
ко јим се по сти жу две ства ри. Пр во, из бе га ва се есен ци ја ли стич ко 
и он то ло шко ква ли фи ко ва ње „су шти не“ на ци је. На ци је не по се ду-
ју сво ју су шти ну по при ро ди (ан ти е сен ци ја ли зам од ре ђе ња) ни ти 
по сто је по при ро ди (ан ти он то ло шки сег мент од ре ђе ња) већ на ста-
ју по мо ћу „за ми шља ња“. Дру го, ова квим од ре ђе њем по сти же се 
про дук тив ност у ме то до ло шком сми слу јер се из бе га ва свр ста ва ње 
„за“ и „про тив“ на ци о на ли зма чи ме се по сти же ком плек сни је раз-
у ме ва ње ста ту са, вред но сти и уло ге на ци о на ли зма у са вре ме ним 
по ли тич ким кон тек сти ма. Уко ли ко се ана ли за кре ће ме то дом ко ја 
под ра зу ме ва од ба ци ва ње на ци о на ли зма (под овим или оним раз-
ло гом) или пак, обрат но, ме то дом ње го вог ве ли ча ња и ис ти ца ња, 
он да се не мо гу по ну ди ти об ја шње ња слу ча је ва зе ма ља у ко ји ма је 
на ци о на ли зам играо ва жну уло гу у при хва та њу и из град њи вред-
но сти ли бе рал не де мо кра ти је као и та мо где је пред ста вљао пре-
пре ку. Фе но мен на ци ја и на ци о на ли зма ће би ти ту ма чен под јед на ко 
5) Исто, 17. стр.

6) Исто, 18. стр.
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са стра сти ма су прот них сме ро ва. Сто га Ан дер со но ва де фи ни ци ја 
пред ста вља те о риј ски уте ме ље но и прак тич но пот кре пље но гле да-
ње на фе но мен на ци о на ли зма. Но, да ви ди мо шта за пра во Ан дер-
сон под ра зу ме ва под „за ми шље ном за јед ни цом“. За што он ко ри сти 
упра во овај тер мин? Овај из раз му омо гу ћа ва да на пра ви од ре ђе ну 
ди фе рен ци ју из ме ђу раз ли чи тих по ја ва са дво стру ким сми слом. С 
јед не стра не он же ли да ис так не од ре ђе но свој ство ко је је ка рак те-
ри стич но за по јам на ци је и на ци о на ли зма а са дру ге стра не да од-
ре ди пра ви оп сег про из вод ње и при ме не овог свој ства. По што ће о 
оном пр вом би ти ре чи ка сни је ва жно је ре ћи не што о овом дру гом. 

За раз ли ку од „за ми шље них“ за јед ни ца за свр ху ана ли зе се 
мо же ко ри сти ти од њих раз ли чит по јам „пра вих“7) за јед ни ца. Та ква 
за јед ни ца се мо же за сни ва ти по Ан дер со ну, са мо на лич ном по зна-
ва њу љу ди ко ји фор ми ра ју ту, „пра ву“ за јед ни цу. У том сми слу не-
чи ја по ро ди ца пред ста вља „пра ву“ за јед ни цу, та ко ђе се у њу мо гу 
укљу чи ти при ја те љи или ком ши је, по зна ни ци ко је та осо ба ви ђа. У 
та квој за јед ни ци по сто ји ли чан и ре а лан кон такт из ме ђу при пад ни-
ка за јед ни це; осо ба у окви ру за јед ни це по зна је све те љу де и он/а 
и они/е за јед но чи не је дан од ре ђе ни хо ри зонт за јед ни штва-сми сла. 
Дру гим ре чи ма ис ка за но, тај хо ри зонт се ус по ста вља на ре ал ном  
ни воу. 

Ан дер сон не ко ри сти из раз „пра ве“ за јед ни це ни ти о оно ме 
што би пред ста вља ло кон трар ни по јам пој му за ми шље не за јед ни це 
го во ри у сво јој књи зи.8) Ње го во при мар но ин те ре со ва ње је ве за но 
за пи та ње на ци о на ли зма. Ме ђу тим, по сто ји јед на мо гућ ност – ко ја 
би се мо гла ис ко ри сти ти за кри ти ку ова кве кон цеп ци је на ци је – ре-
ла ти ви зо ва ње зна че ња ове де фи ни ци је пре ко рас пли ња ва ња ње ног 
сми сла. Мо гло би се ре ћи да је по јам „за ми шља ња“ ису ви ше рас те-
гљив по јам и да је ње го ва при ме на го то во уни вер зал на и ап со лут-
на. На и ме, чак и сва ки лич ни кон такт, упо зна ва ње и по знан ство, 
под ра зу ме ва рад има ги на ци је те је у из ве сном сми слу увек зами
шљен. Ода тле би сле ди ло да би се го вор о на ци ји као замишљеној 
за јед ни ци мо гао од но си ти и на „пра ве“ за јед ни це те би и „пра ве“ 
за јед ни це за пра во би ле „за ми шље не“! Овај ар гу мент, иако по се-
ду је од ре ђе ну сна гу у то ме што му се не мо же оспо ри ти ва же ње 
чи ње ни це да је има ги на ци ја све при сут на у са знај ном про це су, па-
7) Овај тер мин ов де има са мо упо тре бу у сми слу по мо ћи при ана ли зи фе но ме на „за ми-

шље не“ за јед ни ца. Јер као што ће мо ви де ти ка сни је и замишљене за јед ни це су пра ве 
али у јед ном по себ ном сми слу.

8) По јам „за ми шље не“ за јед ни це тре ба да омо гу ћи те о риј ско раз у ме ва ње фе но ме на на ци је 
и на ци о на ли зма а не да по ну ди те о риј ску алат ку за ја сно оме ђа ва ње јед не од не ке дру ге 
за јед ни це. Зах тев за та квим од ре ђе њем јед ног фе но ме на је мо жда свој ствен ма те ма ти ци 
али не и дру штве ној на у ци.
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ти од зам ке со лип си зма. На и ме, иако је у кон крет ним си ту а ци ја ма 
ме ђу соб ног упо зна ва ња љу ди укљу че но и за ми шља ње при ли ком 
кре и ра ња мо гу ћег за јед ни штва, не мо же се за не ма ри ти оно што је 
при мар но у овом про це су – личниконтакт. Тај кон такт је фи зич-
ки у ши ро ком сми слу, ру ку је мо се, ви ди мо се, раз го ва ра мо. Тек 
на тај на чин почиње да се ус по ста вља и кре и ра не ка вр ста за јед-
ни штва ко ја ка сни је мо же да пре ђе у чвр шћу фор му за јед ни штва, 
јед не гру пе на при мер или по ро ди це, ком ши лу ка итд. За раз ли ку 
од то га на ци ја се примарно и првобитнофор ми ра на имагинарном 
пла ну. Ни ка да се не сту па у не по сре дан кон такт са На ци јом, она се 
упо зна је посредно. Да кле, визија на ци је се ства ра пр вен стве но на 
има ги нар ном по љу.9)

Ме ђу тим, то што на ци ја пред ста вља замишљену за јед ни-
цу по Ан дер со ну не им пли ци ра да је она измишљена за јед ни ца. 
Мо гу ће не ра зу ме ва ња пој ма за ми шља ња ко је да је ова де фи ни ци-
ја по ти че од оне вр сте раз ми шља ња и ар гу мен ти са ња ко је упра-
во сам Ан дер сон же ли да пре и спи та, пра ве ћи от клон спрам јед ног 
до ми нант ног раз ми шља ња у окви ру марк си стич ке шко ле ми шље-
ња. Иако и сам до ла зи из кру га те о ре ти ча ра ове ори јен та ци је, Ан-
дер со но во раз у ме ва ње фе но ме на на ци о на ли зма се не ис цр пљу је 
у по зна том марк си стич ком ани мо зи те ту и стра те ги ји не ги ра ња 
људ ске по тре бе за овом вр стом при пад ни штва и иден ти те та (ука-
зи ва њем на ефе мер ност и исто рич ност на ци о на ли зма али и са мих 
на ци ја). По том схва та њу на ци о на ли зам зна чи са мо при вре ме ну 
ета пу у раз во ју чо ве чан ства а про дукт је па то ло ги је „бур жо а ских 
дру штве них од но са“ (Маркс, Ен гелс). У том сми слу на ци о на ли зам 
пред ста вља па то ло шку по ја ву ко ја тре ба да до жи ви сво је „пре вред-
но ва ње“ или „пре ва зи ла же ње“ (Aufhebung). И за и ста, уко ли ко би-
смо при хва ти ли ту ма че ње пој ма за ми шља ња у сми слу из ми шља ња 
он да се ни ово Ан дер со но во од ре ђе ње не би раз ли ко ва ло од већ 
по сто је ћих од ре ђе ња по ме ну те ори јен та ци је. Из ми шље на за јед ни-
ца је мо гу ћа као плод фик ци је. Та ко се мо же из ми сли ти за јед ни ца 
X са ста нов ни ци ма пла не те X. Та кву вр сту и рад има ги на ци је не 
тре ба ме ша ти са Ан дер со но вим пој мом за ми шља ња ко ји тре ба да 
об ја сни ре ал не и сло же не дру штве не про це се ко ји ге не ри шу сми-
сао „би ва ња на ци јом“. Сто га нацијеинационализмипредстављају
реалнефеноменечијасепроизводњавршинаимагинарномплану. 

Но ни та кво сме шта ње про бле ма на ци о на ли зма и на ци је у 
оквир па то ло шког ни је не ра зу мљи во и (прак тич но) нео прав да но 
9) На при мер пу тем по ро дич ног ути ца ја и си сте ма зва нич ног обра зо ва ња где се де ца упо-

зна ју са на ци о нал ном  сим бо ли ком, исто ри јом, кул ту ром и тра ди ци јом. У том сми слу 
еду ка ци ја ну жно укљу чу је и при хва та ње на ци о нал не ми то ло ги је као и ге не рал ног раз у-
ме ва ња то га шта кон крет ну на ци ју чи ни спе ци фич ном. 
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ка да се има ју у ви ду све ка та стро фе до ко јих је до ве ла иде о ло ги ја 
„кр ви и тла“. Сто га и Ан дер со нов от клон спрам ова квог раз у ме ва-
ња на ци о на ли зма ни је иде о ло шке већ кри тич ке при ро де ко ја укљу-
чу је раз ми шља ње о јед ном те о риј ски плод ном од ре ђе њу. Ме ђу тим, 
да би овај по јам на ци о на ли зма и на ци је до био не ка кав по зи ти ван 
сми сао по треб но је од ре ди ти на чин на стан ка овог фе но ме на про-
бле ма ти зу ју ћи, по Ан дер со но вом ми шље њу, ње го ве кул тур не ко-
ре не. На тај на чин се кроз об ја шње ње ре фе рен ци јал ног окви ра 
дру штва пре и уочи по ја ве на ци ја, же ли об ја сни ти ко рен на стан ка 
мо дер ног на ци о на. Тај ре фе рен ци јал ни оквир је пред ста вљао вла-
да ју ћи хо ри зонт сми сла уоп ште. Ње га су ис пу ња ва ла два кул тур на 
си сте ма: версказаједница и династичкокраљевство.10) 

У вре ме до ми нант но сти кул тур ног си сте ма вер ске за јед ни-
це раз ли ке из ме ђу за јед ни ца су се ус по ста вља ле на осно ву кон фе-
си о нал не при пад но сти. За раз ли ку од мо дер не фор ме за јед ни це у 
ко јој дру штве на по де ла иде по ли ни ји при пад но сти овом или оном 
на ци о ну, пред мо дер не за јед ни це се раз ли ку ју у од но су на при пад-
ност јед ној или дру гој ре ли гиј ској за јед ни ци. Би ти хришћанин или 
муслиман, а не би ти Ен глез или Не мац, би ла је осно ва иден ти фи ка-
ци је и са мо и ден ти те та. Ову чи ње ни цу че сто за не ма ру ју да на шњи 
на ци о на ли сти. Вер ска за јед ни ца се ус по ста вља ла по мо ћу си сте ма 
зна ко ва, иди о гра ма ко ји су би ли по зна ти ње ним чла но ви ма. Иако 
ни су го во ри ли истим је зи ци ма њи хо во спо ра зу ме ва ње је a prio
riби ло мо гу ће на осно ву ових иде о гра ма. Сли ка Хри ста, сим бол 
ви на или ус кр шње ја је пред ста вља ли су ин те гра ци о не и иден ти-
фи ка ци о не фак то ре ко ји су пре ва зи ла зи ли ути цај раз ли ка ве за них 
за мно штво вер на ку ла ра. Ме ђу тим, оп шти ме ди јум овог раз у ме-
ва ња пред ста вљао је за сва ку за јед ни цу језик. У слу ча ју хри шћан-
ства ла тин ски, у ислам ској за јед ни ци арап ски итд. По Ан дер со ну 
„иде о гра ми ки не ског, ла тин ског и арап ског би ли су ема на ци је ре-
ал но сти, а не са мо про из вољ но и умет но ство рен си стем за ње зи но 
пред ста вља ње“.11) Ре ал ност се ус по ста вља ла на осно ву тих иде о-
гра ма и они су пред ста вља ли ма те ри ју за ми шља ња ко је је про из во-
ди ло за јед ни штво. Ме ђу тим, оно што у ве ли кој ме ри ди фе рен ци ра 
ову вр сту за јед ни це од ње не мо дер не фор ме (ко ја се про фи ли ше 
кроз на ци ју) пред ста вља „на гон за обра ћа њем“ свој ствен ре ли ги ја-
ма. Упра во због то га што се „би ти чо ве ком“ ни је по и ма ло у сми слу 
10) Исто, 28. стр.

11) Исто, 24. стр.
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на ци о нал но сти12) обра ћа ње је би ло по жељ но и мо гу ће на ши ро кој 
осно ви.

Дру ги кул тур ни си стем пред ста вља ди на стич ко кра-
љев ство. Ус по ста вље ни сми сао овог кул тур ног си сте ма је од 
ка сног сред њег ве ка стал но сла био.13) Осла ња ју ћи се на Ојер-
ба ха (Erich Auer bach) Ан дер сон раз ло ге овог сла бље ња ви ди 
у ис тра жи ва њу не е вроп ског све та ко је је про ши ри ло ви ди ке 
и у „уна за ђи ва њу са мог све тог је зи ка“.14) Ди на мич ка струк-
ту ра кла сич ног мо нар хиј ског су ве ре ни те та пред ста вља ла је 
пот пу ну су прот ност су ве ре ни те та мо дер не на ци о нал не др-
жа ве. Док је у пр вом слу ча ју су ве ре ни тет по да рен од о зго – од 
са мог бо га а ва же ње се про сти ре оно ли ко ко ли ко то од го ва ра 
тре нут ној ди на стич кој по ли ти ци, до тле „пре ма мо дер ном по-
и ма њу, су ве ре ност се др жа ве по шту је и про во ди без у слов но 
и јед на ко на сва ком че твор ном цен ти ме тру за ко ном по кри ве-
на под руч ја“.15) Кла сич ни, мо нар хиј ски су ве ре ни тет су ка рак те-
ри са ле по ро зне гра ни це ко је су че сто би ле плод ка ко ра то ва та ко и 
по ро дич них аран жма на.

Ме ђу тим, ни уру ша ва ње кла сич них мо нар хи ја на кон ве ли-
ких ре во лу ци ја ни ти сла бље ње ва же ћег сми сла ко ји су по што ва ле 
вер ске за јед ни це ни су би ли са ми по се би пре суд ни чи ни о ци на-
стан ка на ци је и на ци о на ли зма. За то је по Ан дер со ну би ло за слу-
жно ства ра ње нове концепцијепоимања времена. Док је веч ност 
ре ли гиј ског сми сла би ла уси дре на у сва ком тре нут ку по ве сти и 
пред ста вља ла са мо је дан исти тре ну так ко ји је веч но ис тра ја вао 
у са да шњо сти об зна њу ју ћи у сва ком тре нут ку бо жан ски по ре дак, 
до тле је но ви по ре дак вре ме на ба зи ран на пој му пра зног вре ме-
на (ис пу ње ног спо ља шњим ка рак те ри сти ка ма јед ног ка лен да ра) 
отво рио но ви на чин раз у ме ва ња све та. Та ко је раз би је на за ле ђе-
на струк ту ра све тог вре ме на и на по вр ши ну је из би ло бес ко нач-
но мно го по је ди нач них тре ну та ка ко је је са да тре ба ло по ве за ти у 
од ре ђен сми сао. Spiritusmovens ова квог про це са рас та ка ња до ми-
нант ног сми сла пред ста вљао је раз вој штампе.
12) Ин те ре сант но је ви де ти шта за по и ма ње јед ног про сеч ног на ци о на ли сте пред ста вља 

став љу ди ко ји не др же до на ци о нал не са мо и ден ти фи ка ци је. Пре ма њи ма су на ци о на-
ли сти у не ким слу ча је ви ма чак ма ње тр пе љи ви – на зи ва ју ћи их „ти кве без ко ре на“, не го 
пре ма на ци о на ли сти ма дру гих на ци ја. (Ер нест Гел нер сма тра да за на ци о на ли сте „ко-
ре ни пред ста вља ју сим бо ле аутен ти чог ху ма ни те та“. Ви де ти у NotionsofNationalism, 
ed. by Su ku mar Pe ri wal, CEU, Bu da pest, Lon don, New-York, 1995. стр. 4.) Ово по го то во у 
слу ча ју ка да су ти „без ко ре на ши“ при пад ни ци исте на ци је као и они ко ји их кри ти ку ју. 

13) Исто, 25. стр. 

14) Исто, 26. стр.

15)  Исто, 28. стр.
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Та ко до ла зи мо до кљу ча за раз у ме ва ње на стан ка на ци ја и на-
ци о на ли зма. По Ан дер со ну они су усло вље ни да кле, као што је већ 
ре че но, не са мо рас та ка њем вла да ју ћег сми сла и си сте ма већ на-
стан ком и раз во јем капитализма,штампеинеумитнеразноврсно
стиљудскихјезика.16) Ова три фак то ра су да кле би ла кључ на за 
раз вој „би ва ња на ци јом“. Та ко штампанијезици пред ста вља ју 
те ме ље на ци о нал не све сти на три на чи на:

– ство ри ли су уни фи ци ра на по ља раз ме не и ко му ни ка ци је 
ис под ла тин ског и из над вер на ку ла ра;

– штам пар ски ка пи та ли зам је учвр стио је зик што је то ком 
вре ме на до при не ло пред ста ви ње го ве древ но сти;

– штам пар ски ка пи та ли зам је ство рио је зи ке вла сти дру га-
чи јих од ста рих управ них вер на ку ла ра.17)

Кроз ана ли зу узро ка на стан ка овог фе но ме на об ја шња ва се 
модерност на ци је и на ци о на ли зма. По ја ва на ци ја и „би ва ња на ци-
јом“ се при бли жно мо же вре мен ски од ре ди ти. По Ан дер со ну не ке 
на ци је за по чи њу сво је фор ми ра ње већ у 15. и 16. ве ку, али се ве ћи-
на европ ских на ци ја фор ми ра у 18. и 19. ве ку. Да би упот пу нио свој 
од го вор ве зан за по ме ну те па ра док се Ан дер сон уво ди у раз ма тра-
ње ба зич не мо де ле на осно ву ко јих су но ве на ци је ства ра ле сво ја 
дру штве на уре ђе ња. У осно ви су се ис кри ста ли са ла два мо де ла, 
је дан кре и ран на аме рич ком кон ти нен ту и европ ски мо дел. Ов де 
на рав но, ни је мо гу ће раз ма тра ти де таљ но њи хо ве раз ли ке и ге не зу 
ка ко то овај аутор чи ни. Ипак, ва жно је ре ћи да они пред ста вља ју 
оне ма три це по мо ћу ко јих су ра зни „кра дљив ци иде ја“ ства ра ли 
сво је но ва на ци ја. У том про це су ста ре ди на стич ке струк ту ре при-
хва та ју „но ва пра ви ла игре“ тран сфор ми шу ћи сво ју над на ци о нал-
ну осо бе ност у на ци о нал ну. Та ко до ла зи до фор ми ра ња та ко зва ног 
„слу жбе ног на ци о на ли зма“,18) по ла ко гра ни це др жа ве по ста ју 
и гра ни це на ци је. По ја ва „слу жбе ног на ци о на ли зма“ на ста је 
као од го вор на ре во лу ци је из 1848. го ди не и на за хук та ли рад 
фи ло ло га.19)

Ти ме по ста је об ја шњи ва ве ли ка ра зно вр сност за јед ни ца ус-
пр кос уни вер зал но сти са мог фе но ме на на ци је. Оне су на ста ја ле 
про це сом за ми шља ња пре ко основ них мо де ла уз за др жа ва ње ло-
кал них спе ци фич но сти. „Оп штост“ мо де ла про и за шлог из по ве-
16)  Исто, 51. стр.

17)  Исто, 50. стр.

18) Исто, 83. стр.

19) У том сми слу је и Ср би ја пра ти ла раз вој ни пут на ци о нал них др жа ва. По зна та је уло га 
Ву ка Ка ра џи ћа ве за на за уво ђе ње на род ног је зи ка.
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сних окол но сти и но вог схва та ња вре ме на по пу ње на је локалним 
за ми шља њи ма („по себ но сти ма“).

ТРАНЗИЦИЈАНАЦИОНАЛИЗМАОДПРИЈАТЕЉА
СОЦИЈАЛИЗМАДОСАВЕЗНИКАЛИБЕРАЛИЗМА

Марк си стич ко пред ска за ње из у ми ра ња на ци ја до жи ве ло је 
свој хлад ни исто риј ски де ман ти. На ци је и на ци о на ли зми пред ста-
вља ју све при сут ну по ја ва и да нас у вре ме ну европ ских ин те гра ци-
ја и гло ба ли за ци је. Ипак, до шло је до из ве сних про ме на у по и ма њу 
су ве ре ни те та ко ји је не ка да пред ста вљао по ли тич ки основ мно гих 
про бле ма ин ду ко ва них па ра диг мом на ци ја-др жа ва. На ци о на ли зам 
одав но ни је „је ди на игра у гра ду“. Као што смо ви де ли, мо дер ни, 
на ци о нал ни по јам су ве ре ни те та пред ста вљао је је дан од бит них 
еле ме на та ге не ри са ња „те ла“ на ци је. Чвр сто де фи ни са на те ри то-
ри ја, по ли тич ке, еко ном ске и без бед но сне ин сти ту ци је, не ка да су 
би ле сна жно ве за не за својину од ре ђе не на ци је. Вре ме ин те гра ци ја 
рас та че ова ко схва ће ну ве зу. Не ка да ве ли ке на ци о нал не зе мље пре-
да ју атри бу те су ве ре но сти на ни вое над на ци о нал ног од лу чи ва ња. 
То, ипак, не зна чи да на ци о на ли зми не ста ју. Иако ни ко не ће по ре-
ћи да и у са да шњој Евро пи по сто је екс трем не гру пе и ра ди кал ни 
на ци о на ли зми, чи ње ни ца је да на ци о на ли зам не пред ста вља ви ше 
ону си лу и ону опа сност ко ја је у спо ју са дру гим иде о ло ги ја ма 
би ла та ко де струк тив на.20) Ако је основ но по ље на ко ме је опе-
ри сао кла сич ни на ци о на ли зам (19-20. век) пред ста вљао по-
ли тич ки сег мент а не кул тур ни, да нас ви ди мо да се „би ва ње 
на ци је“ по ла ко се ли у сфе ру кул тур ног и сим бо лич ког. 

Ипак, то је са мо јед на тен ден ци ја на ко ју ука зу ју про це си 
свет ских ин те гра ци ја, без бед но сних удру жи ва ња и не ста ја ње кла-
сич ног су ве ре ни те та на ви ше пла но ва ши ром све та. По сто ји и дру-
га тен ден ци ја ко ја је та ко ђе про из вод ових свет ско по ли тич ких 
кре та ња. Уру ша ва њем су ве ре ни те та мо дер не др жа ве пре но ше њем 
ши ро ког спек тра ње них ин ге рен ци ја на над на ци о нал ни ни воу од-
лу чи ва ња, као што је то слу чај у про јек ту Европ ске уни је, тако
ђе се ја ча ју по сто је ћи на ци о на ли зми и ства ра ју от по ри код са мих 
20) Не тре ба под се ћа ти на про је кат „на ци о нал со ци ја ли зма“ или на још ра ни ји при мер I 

свет ског ра та, вре ме на у ко ме су ко лек тив не вред но сти (на ци је, ве ре, иде о ло ги је „кр ви 
и тла“) пред ста вља ле до ми нан ту по ли тич ког жи во та на осно ву ко је су вла да ју ћи по ре ци 
уру ша ва ли и спре ча ва ли раз вој не до вољ но учвр шће них ин сти ту ци ја кла сич ног ли бе ра-
ли зма. 
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на ци о на ли ста спрам ова квих кре та ња.21) Ово не тре ба да чу ди с 
об зи ром на то да се са ми про це си ин те гра ци ја по кре ћу су прот ста-
вља ју ћим тен ден ци ја ма.22) 

При мер Европ ске уни је је ин ди ка ти ван у овом сми слу. Јед на 
тен ден ци ја иде ка све ве ћем еко ном ском про тек ци о ни зму и што 
чвр шћем по ли тич ком је дин ству (стра те ги ја за ступ ни ка „Европ ског 
Уста ва“) а дру га, иако та ко ђе „про е вроп ска“, ин си сти ра на мно-
го урав но те же ни јем, го то во ево лу тив ном при сту пу у раз во ју ЕУ.23) 
Ове две тен ден ци је има ју раз ли чи то деј ство на европ ске на ци о-
на ли зме. На при мер, то на ко ји на чин и у ко јој ме ри ће се да ље 
спро во ди ти да ља ин те гра ци ја и не ста ја ње су ве ре ни те те др жа ва 
чла ни ца у окви ру ује ди ње не Евро пе за ви си од то га ко ја ће стру ја 
у Европ ској Уни ји од не ти пре ва гу. Све ве ћи еко ном ски про тек ци о-
ни зам при су тан кроз де ло ва ње и рад Европ ске Ко ми си је и све ве ћа 
би ро кра ти за ци ја јед не ина че пре гло ма зне и ви со ко би ро кра ти зо ва-
не по ли тич ке струк ту ре, ка ква је сва ка ко ЕУ, пред ста вља опа сност 
за тра ди ци о нал не вред но сти зе ма ља чла ни ца са мих ЕУ; оних вред-
но сти до ко јих су ове зе мље до шле ду гим ни зом ве ко ва, ево лу-
тив ним то ком и раз во јем. Ка да про тек ци о ни зам поч не да на гри за 
осно ве ли бе рал ног по рет ка на ко ме су из гра ђе не др жа ве чла ни це и 
ка да све ве ће еко ном ско ре гу ли са ње на кра ју угро зи и осно ве ин ди-
ви ду ал не сло бо де24) ових зе ма ља, стаг на ци ја по ста је пре о вла ђу ју ће 
ста ње а кри за основ на од ли ка.25) Јер ло ги ка про тек ци о ни зма и еко-
ном ског пла ни ра ња, су прот но ло ги ци сло бод ног дру штва у ко ме 
сло бод но тр жи ште пред ста вља око сни цу, на ме ће иде ју еко ном ске 
јед на ко сти чла ни ца ЕУ, што ну жно до во ди до сла бље ња успе шни-
21)  Од ба ци ва ње „Ли са бон ског спо ра зу ма“ (из ме ње ног пред ло га та ко ђе од ба че ног „Европ-

ског уста ва“) од стра не Ир ске на ре фе рен ду му одр жа ном 2008. го ди не, по ка зу је ка ко 
на ци о на ли зам у не ким слу ча је ви ма мо же пред ста вља ти по зи тив ну си лу ко ја ути че на 
од у ста ја ње од ис хи тре них пред ло га, ка кав је си гур но „Ли са бон ски спо ра зум“.

22)  Ви де ти мој рад „Про це си нај но ви јих про ши ре ња Европ ске Уни је: од ри че ли се европ-
ска по ли ти ка функ ци о на ли стич ког при сту па?“, Српскаполитичкамисао, бр. 1-4, 2004, 
стр. 111-124.

23)  Исто, стр. 112.

24) Под ин ди ви ду ал ним сло бо да ма се ов де не ми сли примарно на сло бо де у пси хо ло шком 
или по ли тич ком сми слу. Ин сти ту ци ја при ват ног вла сни штва и пра ва на сло бод но рас по-
ла га ње сво ји ном пред ста вља ју conditiosinequanon сло бо де сва ког по је дин ца, па он да и 
дру штва. Без ових ин сти ту ци ја ни су мо гу ће ни оста ле ком по нен те или ти по ви сло бо да. 
О то ме ви де ти ви ше у Ми ле на Пе шић, Алек сан дар Но ва ко вић Слободаијавност–од
ређење,проблематизацијаизначај, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008.

25) То је са мо је дан од сце на ри ја „раз во ја“, сце на рио ко ји је та ко до бро по знат свим ста нов-
ни ци ма ис точ не Евро пе. 
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јих зе ма ља чла ни ца. То ства ра но ве про бле ме и про из во ди осе ћај 
на ци о нал не ис фру стри ра но сти ста нов ни ка ових зе ма ља.26)

Услед ових про це са кар те на сто лу се по но во ме ша ју, што 
ука зу је на по ја ву но вих, чуд них и го то во из не на ђу ју ћих идеј них 
спо је ва. Та ко, док су не ка да за на ци о на ли зам, ка ко то при ме ћу је 
Јан ко вић,27) основ но сред ство афир ма ци је пред ста вља ли су штин-
ски ком пле мен тар ни еле мен ти ета ти зма и фи ло зо фи ја за тво ре ног 
тр жи шта, до тле је со ци ја ли зам пред ста вљао ње го вог при род ног 
са ве зни ка. Оног тре нут ка ка да се со ци ја ли стич ка па ра диг ма и те о-
риј ски и прак тич ки ис цр пла на на ци о нал ном ни воу (кроз про паст 
кон цеп та др жа ве бла го ста ња28)) и сво је по ље де ло ва ња пре ме сти ла 
26) О то ме ка ко „пла нер ство од о зго“ мо же ства ра ти фру стра ци је го во ри сле де ћи за ни мљив 

ци тат из тек ста Ива на Јан ко ви ћа об ја вље ног на Ин тер нет сај ту www.katalaksija.com. 
Јан ков ић  к аже сл едеће: „А ко рецимо  српски ел ект роинжењ ер мож е да ур ад и  исти пос-
ао  за енгле ску  фирму  трипут ј еф ти ни је од  енглеск ог ,  енглеска фи рма  ће анга жовати 
ср пског ин же њера,  а не енгл еског, зат о ш то жели  да  з аради виш е а н е мањ е. Ако хрва-
тским  ра дницим а не треба  пола  места  у  управном одбору фирме,  већ само  добре з араде , 
 и а ко их је  ба ш б рига шт о мо гу  да бу ду отпуш тен и без  објашњењ а  и отпр емн ине, онда 
ћ е н емачка  ф ирма да запо сли х рва тск е а н е  не ма чке радник е. А ш та  х о ће  попра вљачи 
капитализма: д а н еко н адн ационалн о тело ( ЕУ ,  ОУН, . ..) забра ни  ен гл ес кој фирми  да  
ангажује  српског  е ле ктрои нже њера ил и  немачк ој да упосли  јефтиније  хр ватске  ра днике , 
 та ко што ћ е с рпској  и хрва тс кој др жави на ред ит и  да  закон ск и  ув еду једнако  ск упу и 
дести мул ативну регул ат иву к ао у Енг леско ј или Не мачкој . Ако Ш ве ђани могу да  пију  
воду из  река, он да и Б угари  има  да пи ју воду из  река,  па м ак ар цела п ривре да  ста ла, јер  
н ишта неће  ра ди ти под тако  пос тављени м  еколо шким стандардима.  А ко у Немачкој 
малте не  ни ког не с меш д а запо слиш,  јер ак о се испост ав и да ради лош е, ник ад  н еће ш 
моћи д а га от пу стиш због рад ног законо давств а,  о нда  и Пољаци им а  да уведу  ист о та кво 
закон од авств о, јер т рж ишт е је је дин ствено, па мора ју бит и и „ социјални ста ндарди “. А 
ко се бун и, њему ћ емо (осим  пре тњ и) ре ћи  да је т о д обр о за њ ег а, јер доприноси  једин-
ст ву  заједн ичког т рж и шта . То је  евр опска  ва ри ја нт а приче о  ра ци он алном  у прављању 
глобализацијом и уравнотежењу тржишта.“ 

27) Исто, www.katalaksija.com. Тр еба т акођ е под сет ити да  с у у прово би тној фази изг радње 
 мо дерних  д рж ав а а  у отпо ру  сп рам „ ст а ри х  режима“  ап со лу тистич ких м онархиј а 
 нац ионализам и ли бе рал из ам  били  често  „ савез ни ци“.  Те к по кон ос ли до вања  но вих 
држава н ација  д олази до р аз илажењ а  између њи х.   О  томе видети код  Г елнера  ( Notionsof
Nationalism,  ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budap es t,  L ondon,  N ew -York, 1 99 5. стр.  1- 8.) 
Ја нк ов ић ев о упућ ив а ње  се одн ос и на перио д консоли до ваних н ац ионалн их  др жава. 

28)  Тв рдњ а  о „про па ст и“ државе  б лагос тања  може из гледати “нере алн а” за  већину к оја 
д ана с сма тр а  да је тр ен ут на  криза  у  св ету з ап ра во  показатељ п рин ципије лн их  дефиц ит а 
 капитали зма  т е да за пра во св ед очимо  св оје врсном „рива јва лу “  концепта  д ржаве  б ла-
го стања као и ке јнзиј ани зма. Кри ти ка  капитал изм а је  увек била пом одн а, а на рочит о  у 
 трену тку ка да  би се у за пад ном  свету  догоди ла нека ек он омска  или ф ин ан сијска к риза.  
Већи део к рит ика  треб а о дбацити на  б аз и тога  шт о  представ ља ју  по тврду о во г феномена 
(п омоднос ти и п оп уларнос ти  крити ке) и што, д ак ле, нис у п рои звод анали зе  онога шт о 
 се дес ил о  у фина нс ијском и  ба нкарском се к тору С је ди ње ни х Држава.  З а  некога ко је 
заиста заинтер есова н  за чињ енице  тј. за он о ш то се  ствар но  десило ,  јасно ј е  да  је тр-
ен утна  кр иза заправо  пр ои звод  превеликогмешањадржаве  а не  последица делов ањ а 
 слобод ног трж иш та .  О овом е  као и  о  ист оријат у  криза у  капита ли зму  видет и  из ва нр едну 
а на ли зу  у тексту  Мирос ла ва  Прокопије вић а „Капит ализам и криза“ објављеног на 
интернет адреси: www.katalaksija.com. Прокопијевић тако каже да „Ове кризе тешко да 
би било да је држава својом регулациом није створила. Она то није урадила директно, 
већ индиректно, преко система подстицаја, којим је каналисала понашање пословних 
актера. Да држава није терала банке да улажу у нестандардне кредите, кризе не би 
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на ин тер на ци о нал ни ни во („ху ман ти ар ни“, иде ја „свет ске вла де“, 
„пост на ци о нал не кон сте ла ци је“) где се стра те ги јом „пла ни ра ња“ 
про то ка ро ба, ка пи та ла и ге не рал но ре гу ла ци јом свет ских еко ном-
ских и фи нан сиј ских то ко ва об ру ши ла на ин сти ту ци је сло бод не 
еко но ми је на ци о нал них др жа ва, и као по сле ди цу има ла сла бље ње 
еко ном ске учин ко ви то сти по је ди них зе ма ља, тог тре нут ка се рас-
пао „брак“ на ци о на ли зма и со ци ја ли зма. 

Ова стра те ги ја се огле да кроз из град њу „нор ма тив не те о ри је 
ли бе рал не де мо кра ти је у мул ти на ци о нал ном и пост на ци о нал ном 
кон тек сту“ ка ко то пред ла же Араш Аби за де29) или Ја ел Та мир (Yael 
Ta mir) у сво јој књи зи о на ци о на ли зму. На рав но, Араш и Та ми ро-
ва, као и мно го дру ги ле ви чар ски ин те лек ту ал ци под „ли бе рал ном 
де мо кра ти јом“ углав ном под ра зу ме ва ју оно што под овим пој мом 
под ра зу ме ва ју Ролс, Двор кин али и Ха бер мас. Не са мо да у ова-
квом пој му „де мо кра ти је“ ско ро да и не ма ме ста за ин сти ту ци ју 
сло бод ног тр жи шта, већ је нај но ви ји тренд, што ра до ви Аби за деа 
и Та ми ро ве до бро до ку мен ту ју, да се од ба ци и по јам „кул тур не на-
ци је“ до ко га су др жа ли чак и не ки од ис так ну тих ле ви чар ских ин-
те лек ту а ла ца (На при мер Деј вид Ми лер) ка да су про ми шља ли кон-
сти ту тив не прет по став ке со ци јал не ин те гра ци је и иден ти фи ка ци је 
у окви ру мо де ла „ли бе рал не де мо кра ти је“.30)

Про ме ну стра те ги је со ци ја ли ста Јан ко вић об ја шња ва на 
сле де ћи на чин: „Ме ђу тим, ле ви ча ри су, за раз ли ку од ста рин ских 
на ци о нал-ро ман ти ча ра и про тек ци о ни ста ... бр зо схва ти ли да се 
ду го роч но ни шта не мо же учи ни ти пар ци јал ним за тва ра њем на ци-
о нал ног тр жи шта. Уме сто то га, они су до шли на ге ни јал ну иде ју 
да ме ђу на род ну кон ку рен ци ју спре че та ко што ће да ин ста ли ра ју 
не ку свет ску вла ду ко ја ће да про пи ше стан дар де ре гу ла ци је, ви-
си ну по ре за, ца рин ске сто пе и све дру го це лом све ту, (али, раз у ме 
се, на ни воу пре ре гу ли са них за пад них др жа ва бла го ста ња) и та ко у 
пот пу но сти до ки ну по губ ну кон ку рен ци ју, outsourcing, со ци јал ни 

било. Да држава није емитовала више новца, тешко да би балон досегао ове размере. 
Да држава преко Ф&Ф није гарантовала кредите, то не би довело до ширења моралног 
хазарда и негативне селекције. Коначно, да држава сада не покушава да плати део 
цеха, сви бисмо научили једну важну лекцију. Овако, ствара се сцена да сличну грешку 
поновимо у некој другој ситуацији и у неком другом времену.”

29)  Видети његов текст „Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Nation? Four Argu-
ments“ у AmericanPoliticalScienceReview, Vol. 96. No. 3, p. 508.

30) Видети такође: Arash Abizadeh, „Historical Truth, National Myths and Liberal Democracy: 
On the Coherence of Liberal Nationalism“, TheJournalofPoliticalPhilosophy, Volume 12, 
Number 3, 2004 и  „Liberal Nationalists versus postnational social integration: on the nation’s 
ethno-cultural particularity and ‘concreteness’“ у NationsandNationalism, 10 (3), 2004; Da-
vid Miller, OnNationality, Oxford, University Press, 1995; Yael Tamir,  LiberalNationalism, 
Princeton University Press, 1993. 
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дам пинг и слич не ужа се нео ли бе рал не гло ба ли за ци је. Би ће јед на 
ци пе ла за све ве ли чи не, и онај ко про ба ре ци мо да сма њи по ре зе 
ис под оног што му на ре ди свет ска вла да би ће за кон ски ка жњен. 
Ура ди ти исто оно што су ра ди ли кроз цео XX век, али овај пут са 
гло бал ног ни воа! И што је по себ но згод но са овом иде јом, ни ко не-
ће мо ћи да их оп ту жи да гре ше, јер не ће мо ћи да на пра ви по ре ђе ње 
са не чим дру гим. Ако се со ци ја ли зам уве де у јед ној или не ко ли ко 
зе ма ља, а у дру ги ма не, сви ће да ви де да то не ра ди и да је бо ље 
у ка пи та ли зму. Али ако со ци јал ну др жа ву на мет не мо це лом све ту 
од јед ном, ни ко то не ће мо ћи да упо ре ди ни са чим дру гим. Гре шке 
ин тер вен ци о ни зма ће мо он да ко мот но мо ћи да при пи су је мо тр жи-
шту, и шта ви ше, да их ко ри сти мо као ар гу мент за уво ђе ње но вих и 
но вих ин тер вен ци ја.“31)

Јан ко вић упу ћу је на при ме ре мно гих зе ма ља и на ци о нал них 
по ли тич ких ели та ко је све ви ше уви ђа ју да нај бо љи на чин за од-
бра ну на ци је или „би ва ња на ци јом“ не пред ста вља тип „за тво ре-
не тр го вач ке др жа ве“ (Фих те) већ на про тив, по спе ши ва ње до ма ће 
еко но ми је на прин ци пу сло бод ног тр жи шта у окви ри ма на ци о нал-
не др жа ве! При хва та њем основ них те ко ви на ли бе ра ли зма у Фрид-
ма но вом (Mil ton Fri ed man), Ха је ко вом (Fri e drich August von Hayek) 
или Ми зе со вом (Lud wig von Mi ses) сми слу (ин ди ви ду ал них сло-
бо да, сло бод ног тр жи шта и вла да ви не пра ва) уз ин си сти ра ње на 
на ци о нал ном др жав ном су ве ре ни те ту (у сми слу от по ра еко ном-
ској ре гу ла ци ји над на ци о нал них ин сти ту ци ја, по пут ЕУ, ОУН или 
кроз иде ју „свет ске вла де“) на ци о на ли зам мо же по ста ти (не на ме-
ра ва ни) са ве зник ли бе ра ли зму.32) Ве ли ки еко ном ски успех Ве ли-
ке Бри та ни је за вре ме пре ми јер ских ман да та Мар га рет Та чер, као 
ег зем пла ран при мер из не та ко дав не про шло сти, и свеж при мер 
ис точ но е вроп ских зе ма ља (по себ но при мер Че шке и по ли тич ке 
иде о ло ги је Вал ца ва Кла у са) ука зу ју на спој ли бе ра ли зма и на ци о-
на ли зма ко ји је у прак си био ве о ма успе шан. 

Мо гућ ност овог „по зи тив ног“ спо ја ствар је окол но сти и не 
пред ста вља пра ви ло. Уоби ча је но је да на ци о на ли стич ке по ли ти ке 
ши ром све та и да ље ру ко во ђе не ета ти змом и ре гу ла ци јом уни шта-
ва ју би ло ка кав за ме так сло бод ног дру штва. Ка да у јед ном дру-
штву ин сти ту ци је еко ном ских и по ли тич ких сло бо да ни су обез бе-
31)  Видети: Иван Јанковић „Либерални национализам“, www.katalaksija.com.

32)  У овом раду се под либерализмом или класичним либерализмом подразумева 
оригинално значење овог термина које означава залагање за институције  индивидуалне 
слободе, слободног тржишта и владавине права. Дакле, под либерализмом се овде 
не подразумева искључиво политички либерализам који је „очишћен“ од наведених 
састојака изворног одређења (Џон Ролс) и који представља теоријску основу савременог 
америчког и европског „либерализма“.
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ђе не бар у ми ни мал ној ме ри он да де ло ва ње на ци о на ли зма мо же 
го то во из ве сно има ти по губ не по сле ди це. Та да има мо по зна ти и 
уоби ча је ни спој на ци о на ли зма и со ци ја ли зма.

Све то упу ћу је на сло же ност фе но ме на на ци о на ли зма, на-
ро чи то у све оп штим тран зи ци о ним то ко ви ма (тран зи ци ја на ми-
кро и ма кро ни воу). Има ју ћи то у ви ду, Ан дер со но ва де фи ни ци ја 
на ци о на ли зма пред ста вља по год но ме то до ло шко сред ство да се о 
на ци о на ли зму раз ми шља „хлад не гла ве“ без при бе га ва ња уоби ча-
је ном ле ви чар ском ре сан ти ма ну и остра шће но сти али и без плит-
ке, по вр шне и та ко ђе остра шће не идо ла три је на ци о на ли зма са мих 
на ци о на ли ста. Ипак, у не ким слу ча је ви ма, на ро чи то у оним у ко-
ји ма не про ми шље ни по ду хва ти со ци ја ли стич ких ин те лек ту а ла ца 
и свет ских „po licy ma ker“ чи ни ла ца пре те да угро зе основ не вред-
но сти За пад не ци ви ли за ци је, на из глед па ра док сал но, упра во на-
ци о на ли зам оста је ва жан фак тор  ко ји се мо же од у пре ти ова квим 
опа сним тен ден ци ја ма. 

КОЛАПССРПСКЕТРАНЗИЦИЈЕ
–ТРАНЗИЦИЈАСХВАЋЕНАКАО

„ИЗДАЈА“ПОСЕБНОСТИ

Ме ђу тим, ако су та кве тен ден ци је (и не са мо тен ден ци је) 
при сут не у све ту и Евро пи шта се де ша ва са Ср би јом? Ка ко сто ји 
ствар са тран зи ци јом у пост ми ло ше ви ћев ској Ср би ји? На то пи та-
ње ће за си гур но да ти од го вор на ша по ли тич ка прак са. На те о риј-
ском пла ну је мо гу ће раз ми сли ти у ком сте пе ну је до ма ћи на ци о-
на ли зам са гла сан са европ ским ин те гра ци ја ма и са стре мље њем 
Ср би је ка Европ ској уни ји. 

Иако ни дру ге тран зи ци о не зе мље ни су би ле иму не на на-
ци о на ли стич ке стра те ги је и по ли ти ке, мо ра ју се има ти у ви ду спе-
ци фич ни усло ви у ко ји ма Ср би ја за по че ла свој тран зи ци о ни пут. 
Тре ба по ћи од чи ње ни це да је Ср би ја и у ста рој Ју го сла ви ји (СФРЈ) 
при па да ла оној гру пи ре пу бли ка у ко ји ма се ста ту сна кон зи стен-
ци ја и кла сна хо мо ге ни за ци ја ни је до вр ши ла,33) те да је вла да ју-
ћи слој „успе шно“ при хва тио по зив „од о здо“. Ко му ни стич ка 
ели та не са мо да је за др жа ла власт и по сле ру ше ња бер лин-
ског зи да већ је при хва ти ла но ву осно ву свог ле ги ти ми те та 
из гра ђе ну на на ци о нал ној еуфо ри ји. По чев ши са про бле мом 
у соп стве ној ре пу бли ци (АП Ко со во) ми ло ше ви ћев ска по ли-
33) Младен Лазић, Систем и слом: Распад социјализма и структура југословенског

друштва, Филип Вишњић, Београд 1994, стр. 85-115. 
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ти ка ства ра но ве кри зе пред ста вља ју ћи су се де као „искон ске 
не при ја те ље“ да би на кра ју сво је вла да ви не ус пе ла да го то-
во у пот пу но сти по ни шти до бар део дво ве ков ног мо дер ног 
раз во ја Ср би је, ула зе ћи у су коб са нај моћ ни јом свет ском вој-
ном ор га ни за ци јом и на ру ша ва ју ћи, у ве ли кој ме ри, од но се 
са нај сна жни јим и нај на пред ни јим зе мља ма све та. Уме сто да 
за поч не са ре фор ма ма пре ла ска од со ци ја ли зма у си стем ли-
бе рал не де мо кра ти је, Ср би ја је по чет ком де ве де се тих го ди-
на про шлог ве ка, „за мр зну ла“ со ци ја ли зам,34) са јед не стра не, 
док је са дру ге, за хва љу ју ћи ауто ри тар ној и опре сив ној по ли-
ти ци Сло бо да на Ми ло ше ви ћа по че ла да во ди из ра зи то на ци-
о на ли стич ку по ли ти ку, ко ја је ре зул то ва ла мно штвом су ко ба 
на под руч ју бив ше СФРЈ  и ко ја је од соп стве них ста нов ни ка 
ство ри ла за то че ни ке, а од са ме зе мље „цр ну ру пу“ на Бал-
ка ну. Као оче ки ва на по сле ди ца и пра те ћи са сто јак ове по ли-
ти ке, ство ри ла се из ра зи та ксе но фо би ја и по себ но из ра же ни 
ан ти а ме ри ка ни зам.

За раз ли ку од при ме ра Ср би је, успе шне тран зи ци о не зе мље 
су са јед не стра не сна жно ин си сти ра ле на свом европ ском по ре-
клу и не ка да шњој де мо крат ској тра ди ци ји док су са дру ге стра не 
пра ви ле зна ча јан от клон пре ма не ка да шњем Со вјет ском Са ве зу и 
са да шњој Ру си ји као не га тив ном при ме ру од ко јег су мо ра ле да 
се дис тан ци ра ју. Сли ка ба сти о на ко му ни зма и тор ту ре, на за до ва-
ња и си ро ма штва пред ста вља ла је (и још увек пред ста вља) сна жан 
мо би ли за ци о ни чи ни лац за кон сти ту и са ње „мо дер ног“ иден ти те та 
ових зе ма ља; иден ти те та ко ји је не по мир љив са вред но сним окви-
ром со вјет ске ере. Зе мље по пут Пољ ске, Че шке, Есто ни је, Ма ђар-
ске и дру гих, има ле су ту (исто риј ску) сре ћу да је њи хов на чин 
за ми шља ња за јед ни це на по чет ку тран зи ци о них кре та ња био са-
гла сан са зах те ви ма вре ме на и ци ви ли за циј ских нор ми.35) 
34) Током деведесетих година никакве суштинске реформе нису спровођење, држава је 

управљала  економијом („друштвена“ и „државна својина“ као доминантни систем 
власништва - што је био случај и у комунизму) уз ограничени „интерну“ приватизацију 
1995. године, када су неки социјалисти постали ван очију јавности „капиталисти“.

35)  Након пада берлинског зида у овим земљама је постојао чврст консензус поличких 
и интелектуалних елита око приближавања и интеграције са Европом, тј. тадашњом 
Европском заједницом. О пољском случају и типовима национализма присутних на 
почецима транзиционих кретања Skotnicka-Illasiewicz и Wesolowski кажу следеће: 
„Традиционално, европски „Запад“ увек  је био базична тачка референце пољске 
интелектуалне елите. Након пола века доминације „источног“ угњетавања и принуде 
било је једино природно да се Пољци окрену „Западу“ у тренутку када су повратили 
потпуни суверенитет 1989. године.“  Видети текст ових аутора „The Significance of Pre-
conceptions” у Зборнику NotionsofNationalism, ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budapest, 
London, New-York, 1995. стр. 209. (прев. А.Н.)
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Из гле да да то ни је слу чај са Ср би јом. По и ма ње тран зи ци је 
се у крај њој ли ни ји кре ће од но ми нал ног при зна ва ња ње не нео п-
ход но сти до не све сног ста ва (код не ких чак и све сног) из ра же ног у 
па ра док сал ној син таг ми „про ме на је по треб на али се не тре ба ме-
ња ти“.36) Та кви ста во ви, по го то во ка да по ла зе од по ли тич ке ели те, 
знат но мо гу оте жа ти и успо ри ти тран сфор ма ци ју зе мље.

На кон пе то ок то бар ских про ме на оче ки ва ња бр зих, ефи ка-
сних и успе шних ре фор ми као и бр зих ин те гра ци ја и ра ди кал ног 
об ра чу на са по ли тич ким на сле ђем не дав не про шло сти, би ла су 
ве ли ка. За до во ља ва ње ова квих оче ки ва ња под ра зу ме ва ло је по-
ли тич ки кон сен зус око кључ них и ур гент них по ли тич ких пи та ња. 
Јед на од став ки овог кон сен зу са пред ста вља ло је пи та ња од но са 
Ср би је пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци, по себ но од но са пре ма оном 
де лу ове за јед ни це ко ји ни је имао раз у ме ва ња за по ли ти ку Ми ло-
ше ви ће вог ре жи ма. 

Укљу чи ва ње Ср би је у ме ђу на род ну за јед ни цу ни је те кло рав-
но мер но по свим ни во и ма. Пра ви су ко би у окви ру вла да ју ће ели те 
ко ју је та да пред ста вља ла  ко а ли ци ја ДОС37) на ста ли су по во дом 
ин тен зи ви ра ња са рад ње у сми слу пре у зе тих ме ђу на род них оба ве-
за, иако су ове оба ве зе (са рад ња са Ха шким су дом) ра ти фи ко ва не 
од стра не СР Ју го сла ви је, да кле у вре ме вла да ви не Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа. На из глед па ра док сал но, су коб у окви ру вла да ју ће гру-
па ци је ни је на стао због раз ли чи тих по гле да на ре ша ва ње про бле-
ма еко ном ске кри зе и си ро ма штва ста нов ни штва, због ли бе рал ног 
при сту па у еко но ми ји ко ји би спро во дио „шок те ра пи ју“ или због 
не ке ам би ци о зне со ци јал но ори јен ти са не еко ном ске по ли ти ке (су-
ко би овог ти па су се по ја ви ли не што ка сни је, као „уље на ва тру“ за-
па љи ве по сле пе то ок то бар ске по ли тич ке ствар но сти) већ упра во у 
оном до ме ну по ли ти ке за ко ји се пред по ста вља ло да по сто ји пред-
ре во лу ци о нар ни кон сен зус глав них ак те ра сме не „ста рог ре жи ма“. 
У си ту а ци ји у ко јој је тре ба ло кре ну ти са ужур ба ним еко ном ским 
ре фор ма ма ко је би по че ле да опо ра вља ју зе мљу ис цр пље ну де це-
ниј ском де ва ста ци јом, на ци о на ли стич ка кар та се по но во из ву кла 
36) Запањујућа је изјава некадашњег премијера Србије Војислава Коштунице који је 

довео у питање императиве приближавања и уласка Србије у ЕУ рекавши да се 
Србија „већ налази у Европи“ подразумевајући да географска припадност имплицира 
вредносну идентификацију.  Ипак, овакав став српског политичара није оригиналан и 
не представља особеност српске транзиције. Готово исто мишљење се могло чути на 
почетку пољске транзиције, на шта упућују Skotnicka-Illasiewicz и Wesolowski: „Једна 
стратегија представља наглашавање да ‘Пољска јесте у Европи’, ‘никада није ни 
напустила Европу’, ergo ‘нема ни потребе повратку Европи’“. Видети наведени текст, 
стр. 220. 

37)  „Демократска опозиција Србије“. Ову иначе веома хетерогену групацију сачињавало је 
деветнаест странака,  политичких удружења и покрета. 
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на сто пре ко пи та ња са рад ње са Ха шким три бу на лом.  Из о ста нак 
са рад ње је дан део по ли тич ке ели те (та да шњи пред сед ник СР Ју го-
сла ви је Во ји слав Ко шту ни ца, ње го ва ДСС, цр но гор ски СНП као 
и опо зи ци ја у Ср би ји) прав дао је ге не рал ним уви дом да они ко ји 
до ла зе на кон вла да ви не јед ног ауто ри тар ног ре жи ма не тре ба да 
по ла жу ра чу не за ште те ко ји је он на пра вио у про шло сти. За вр шну 
тач ку на ко нач ном рас ки ду уну тар ко а ли ци је ко ја је свр гла Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа са вла сти (ДОС) пред ста вљао је упра во слу чај 
ње го вог ис по ру чи ва ња Ха шком три бу на лу ко ји је до ма ћој јав но сти 
пред ста вљан од јед ног де ла ове гру па ци је као и од ве ли ког де ла 
опо зи ци је као атак на „на ци о нал но би ће“. 

Су штин ско не сла га ње око по ли ти ке зе мље глав них про та го-
ни ста у вла сти на кон Пе тог ок то бра, рат но на сле ђе и по ве за ност 
вла сти, слу жби без бед но сти и ма фи је, по ли тич ко дво вла шће (јед-
ну власт оли ча вао је Пред сед ник СРЈ Во ји слав Ко шту ни ца а дру гу 
Пред сед ник Вла де РС Зо ран Ђин ђић) у зе мљи и по сле дич но бло ка-
да ре форм ских ко ра ка про из ве ли су ја ку по ла ри за ци ју  и кон фу зи ју 
ме ђу ста нов ни штвом ко је је оче ки ва ло по зи тив не про ме не а до би-
ло по ли тич ку кри зу ин ду ко ва ну кру ци јал ним не сла га њем у окви ру 
„ре форм ског“ фрон та. Им пе ра ти ви жи во та, по бољ ша ња стан дар-
да, опо рав ка уни ште не еко но ми је и ра зор не зе мље као и из град ње 
но вог и по вољ ни јег ими џа зе мље гур ну ти су у дру ги план за хва-
љу ју ћи ожи вља ва њу на ци о на ли стич ке по ли ти ке што до ку мен ту-
је на ве де ни слу чај про бле ма у са рад њи са Ха шким три бу на лом. 
Тај слу чај, као и мно ги дру ги (по себ но зна ча јан је слу чај уби ства 
пр вог де мо крат ског пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа) пред ста вља ин ди-
ка тор „за у ста вље не“ или „бло ки ра не“ тран зи ци је ко ја се де си ла у 
Ср би ји на кон Пе тог ок то бра. Од стра не јед ног де ла по ли тич ке ели-
те иде је ре фор ми са ња и тран зи ци је успе шно су  пред ста вље не као 
„из да ја по себ но сти“.

За об ја шње ње зби ва ња у по сле пе то ок то бар ској Ср би ји, као 
и ме ста, уло ге и зна ча ја  на ци о на ли зма у од но су на тран зи ци ју, по-
себ но је ин те ре сан тан по ли тич ки фе но мен ко ји се ја вља ка да ре ле-
вант на по ли тич ка гру па (по ли тич ка ели та или по је ди ни по ли тич ки 
ак те ри) у јед ном дру штву мо но по ли зу је и на мет не „дис курс“ па-
три о ти зма и по ста не је ди ни ар би тар то га шта је и у ко јој ме ри у 
са гла сно сти са оним што она ту ма чи као „на ци о нал но би ће“ (или 
оно га што је „на ша при ро да“). По ли тич ка сце на се та да по ла ри зу је 
на „при ја те ље“ и „не при ја те ље“, „па три о те“ и „из дај ни ке“, „зло“ и 
„до бро“ а по ли тич ки про тив ни ци, за пра во они ко ји по са мо про гла-
ше ним гла сно го вор ни ци ма на ци о нал ног би ћа ни су „на ли ни ји“, не 
пред ста вља ју ни шта ви ше до „не при ја те ље“, „из дај ни ке“ и „зло“. 
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Пре ва га по ли тич ке де ма го ги је и по пу ли зма прот ка них на ци о нал-
ном ре то ри ком осо би на је дру шта ва са озбиљ ним струк ту рал ним 
про бле ми ма. У раз ви је ни јим дру штви ма по ли тич ка де ма го ги ја 
обра зо ва на на овој ма три ци, иако увек при сут на, не мо же пред ста-
вља ти до ми нант ни по ли тич ки дис курс ни ти осно ву мо би ли за ци је 
ста нов ни штва и при до би ја ња гла со ва на из бо ри ма. Као зе мља ко ја 
је то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка про шла кроз не ко ли ко 
ра то ва, на гло оси ро ма ше ње ста нов ни штва, ауто крат ску вла да ви ну 
и че сто ре де фи ни са ње др жав ног ста ту са (од СФРЈ Ју го сла ви је, СР 
Ју го сла ви је, Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре до Ре пу бли ке 
Ср би је), Ср би ја је и да ље оста ла ве о ма под ло жна ра зним вр ста-
ма де ма го ги је и по пу ли зма, од ко јих на ци о на ли стич ка пред ста вља 
до ми нан ту. Ка да се то ме до да ју по ли тич ке „рак ра не“ са ко ји ма 
ни јед на вла да ју ћа гар ни ту ра од пе то ок то бар ских про ме на ни је мо-
гла да се из бо ри, по пут „ха шког“ и „ко сов ског“ пи та ња а ко је су у 
ве ли кој ме ри про из вод на ци о на ли стич ке по ли ти ке ре жи ма из де-
ве де се тих го ди на, по ста је ја сно да се сва ка вр ста по ку ша ја спро-
во ђе ња ко ре ни тих ре фор ма по ли тич ког и еко ном ског си сте ма го-
то во ну жно спре ча ва од стра не оних по ли тич ких ак те ра ко ји ни су 
спрем ни (ве ро ват но ни спо соб ни) да се од рек ну сво јих пар тиј ских 
ин те ре са,  по ли тич ке де ма го ги је и по пу ли зма. 

Та ко ђе, не по сто ја ње ста бил них ин сти ту ци ја вла да ви не пра-
ва као и си гур но сти вла снич ких пра ва и мо гућ но сти сло бод ног по-
сло ва ња до дат ни су про бле ми ко ји оте жа ва ју при род ни ток ре фор-
ми и пре ва зи ла же ња еко ном ско-по ли тич ке кри зе у Ср би ји. Јер се 
по ли тич ки еста бли шмент, би ло да је реч о ње го вој ле вој или де сној 
стра ни, чвр сто др жи про тек ци о ни стич ког мо де ла ко ји оне мо гу ћа ва 
раз вој еко но ми је и про спе ри тет дру штва. Сто га, сце на рио ко ји у 
на ци о на ли зму ви ди мо гу ћу бра ну од опа сно сти „спољ ног“ про тек-
ци о ни зма и ре гу ла ци је (из ван дра жав но, над на ци о нал но кре и ра ње 
еко ном ске по ли ти ке зе ма ља) се ни ка ко не мо же од но си ти на Ср-
би ју. Та ко се за о ста ја њу Ср би је у свим аспек ти ма ње ног раз во ја 
и тран сфор ма ци је у од но су на зе мље ју го и сточ не Евро пе при дру-
жу је та ко ђе и за о ста ја ње у сми слу рас ки да ве зе про тек ци о ни зма 
и на ци о на ли зма о ко јој је ра ни је би ло ре чи. Еко ном ска по ли ти ка 
свој стве на „со ци ја ли зму са ху ма ним ли цем“  (ко ји је и да ље у ле-
пом се ћа њу ве ћег де ла ста нов ни штва а ко ји је био про из вод ве-
ли ког за ду жи ва ња не ка да шње Ју го сла ви је) пред ста вља нај ма њег 
за јед нич ког са др жи о ца ле ви це и де сни це у Ср би ји. Ве ли кој ве ћи-
ни срп ских по ли тич ких пар ти ја бли ске су иде је ве ли ког др жав ног 
апа ра та, упли та ња др жа ве у сфе ру еко но ми је и све о бу хват не и ам-
би ци о зне со ци јал не по ли ти ке. То зна чи да на ци о на ли зам у Ср би ји 
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не мо же, бар не у до глед но вре ме, игра ти кон струк тив ну уло гу јер 
сим би о за про тек ци о ни зма и на ци о на ли зма оне мо гу ћа ва би ло ка-
кав озби љан и убр зан еко ном ски (а ни по ли тич ки) раз вој дру штва. 
У нај ма њем, ис тра ја ва ју ћа прак са да се по сва ку це ну др жа ва за ду-
жу је код ме ђу на род них ин сти ту ци ја да би по пу ни ла те ку ће бу џет-
ске де фи ци те и оси гу ра ла ста бил ност до ма ће ва лу те пред ста вља ју 
до бро зна не ме ха ни зме очу ва ња „со ци јал ног ми ра“ по зна тог још 
из ере ти то и зма. На крат ке ста зе то мо же има ти по зи тив не ефек те 
огра ни че ног ти па али ду го роч но то пред ста вља огром но оп те ре ће-
ње за сла бу и пре за ду же ну срп ску еко но ми ју. 

Са кра ћим „исто риј ским“ упу ћи ва њем у слу чај срп ске тран-
зи ци је и уз об ја шње ње фе но ме на ко ји су до ве ли до за у ста вља ња и 
„бло ки ра ња“  овог про це са вра ћа мо се пи та њу с по чет ка овог ра да. 
За раз у ме ва ње од но са тран зи ци је и на ци о на ли зма ва жно је има ти 
у ви ду чи ње ни цу да сна га и моћ на ци о на ли зма по ти че од то га што 
се он доживљава као природан. Сма тра се да је он не што што пред-
ста вља су штин ску осо бе ност људ ских би ћа.38)  Та природност 
на ци о на ли зма је сте оно што по Ан дер со ну чи ни ње го ву нај-
ва жни ју ка рак те ри сти ку. Ова осо бе ност га раз ли ку је од иде-
о ло ги ја ко је ис пр ва чо ве ку при ла зе та ко ре ћи спо ља, па их он 
усва ја или не (марк си зам, ли бе ра ли зам...). На ци о на ли зам се 
на спрам њих до жи вља ва као при род на ка рак те ри сти ка (би ти 
жив, би ти пла во кос, би ти Ср бин (?)). Иако ни је при ро дан (већ 
исто риј ски) он се доживљава као та кав па је за са мо пер цеп-
ци ју ње го вих ак те ра ире ле вант но да ли је реч о правој или 
са мо замишљеној при ро ди. Ова чи ње ни ца са ма по се би не 
зна чи мно го по го то во ако се у ви ду има ме то до ло шки аспект 
Ан дер со но вог од ре ђе ња. Са мо пер це пр ци ја при род но сти фе-
но ме на (ко ји по се би ни је при ро дан) не го во ри ауто мат ски у 
при лог ње го ве ни штав но сти, ка ко то, ка да раз ми шља о на ци-
о на ли зму, ми сли ве ћи на марк си стич ки или со ци ја ли стич ки 
ори јен ти са них ин те лек ту а ла ца. Оно што је ре ле вант но је сте 
да ова ква, за ми шље на или не, „при ро да“ или „при род ност“ 
мо же би ти у ко ли зи ји са ре форм ским по ли ти ка ма. Ве ли ки 
број про бле ма у им пле мен та ци ји ну жних ре форм ских ме ра и 
спро во ђе ња и окон ча ња про це са тран зи ци је на ста ју он да ка-
да ста нов ни штво зе ма ља за хва ће них овим про це сом пер ци-
пи ра сам про цес и ње го ве ме ре као не што што ну жно на но си 
од ре ђе ну не прав ду оном природном у чо ве ку, „би ва њу на ци-
38) На ову тезу упућује Ернест Гелнер: „....Јеврејин може бити људско биће за неког 

кантовца све док дели принцип ума. (...) Али за националистички етос то више није 
нешто што вас чини људским бићем; напротив, то вас чини сумњивим уколико вас и 
не искључује из рода људских бића.“  Видети у NotionsofNationalism, ed. by Sukumar 
Periwal, CEU, Budapest, London, New-York, 1995. str. 5. (прев. А.Н.)
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јом“. Ре форм ске ме ре и им пе ра тив тран зи ци је сва ки на ци о-
на ли ста може до жи ве ти као атак на соп стве но би ће и би ће сво је 
на ци је. То је нај че шће слу чај ка да се тран зи ци ја раз у ме као „из да ја 
по себ но сти“ (слу чај Ха шког три бу на ла и ис по ру ке Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа пред ста вља при мер то га), што се у ве ли кој ме ри (ма да не 
у пот пу но сти) де си ло у по сле пе то ок то бар ској Ср би ји. Иако Ср би-
ја ни је из у зе так у овом по гле ду, по ли тич ка де ша ва ња на кон Пе тог 
ок то бра до бар су при мер ка ко по ли тич ка де ма го ги ја обра зо ва на на 
на ци о на ли стич кој ма три ци мо же спре ча ва ти на пре дак дру штва.

Не спрем ност глав них по ли тич ких ак те ра по зи ци је и опо зи-
ци је да се при хва те ну жне и не по пу лар не ре форм ске ме ре срп ску 
тран зи ци ју увек на но во вра ћа на по че так. Ка да се то ме при до да ју 
и круп ни не ре ше ни по ли тич ки про бле ми ја сно је да на ци о на ли зам 
и тран зи ци ја у слу ча ју Ср би је пред ста вља ју го то во ин ком па ти бил-
не по ја ве.

*

У тре ти ра њу пи та ња од но са на ци о на ли зма и тран зи ци је по-
шло се од од ре ђе ња ко је у ме то до ло шком сми слу омо гу ћа ва да се 
фе но ме ну на ци о на ли зма не при ла зи из угла вред но сног оце њи ва-
ња, ка ко је то че сто слу чај у струч ној ли те ра ту ри. То је ме то до-
ло шки сми сле но и ко ри сно ре ше ње јер се из бе га ва на чел но осу-
ђи ва ње/по хва ла овог фе но ме на, већ се упу ћи ва њем на по себ не 
по ли тич ке прак се и слу ча је до ку мен ту ју ње го ви по зи тив ни/не га-
тив ни ефек ти. Јер на ци о нал но осе ћа ње увек по сто ји код мно гих 
при пад ни ка јед ног на ро да, као и осе ћај на ци о нал не при пад но сти, 
иден ти те та јед не на ци је. Док је спе ци фи ка ци ја овог фе но ме на мо-
гу ћа на раз ли чи те и че сто су прот ста вље ње на чи не ко ји укљу чу-
ју раз ли чи те на кло но сти/не на кло но сти, ори јен та ци је, гле ди шта и 
ста во ве при пад ни ка исте на ци је то ни је мо гу ће до ћи до јед ног, је-
дин стве ног и чвр сто оме ђе ног кон цеп та „за ми шља ња“ на ци је.  Ка-
ко на чин за ми шља ња на ци ја ни је исто ве тан ни за при пад ни ке исте 
на ци је, не по сто ји је дан је ди ни или зва нич ни на чин „за ми шља ња“ 
ко ји би при па дао сва кој на ци ји по на о соб. То са дру ге стра не не 
зна чи да се за од ре ђе не, кон крет не при ме ре упли ва на ци о на ли зма 
у по ли ти ку не мо же уста но ви ти да ли пред ста вља ју про дук тив не 
или не про дук тив не по ли тич ке по ја ве, већ са мо то да у на чел ном 
по гле ду стра те ги ја ко ја у на ци о на ли зму ви ди по себипо зи тив ну 
или не га тив ну по ја ву (стра те ги ја ка рак те ри стич на за су про ста вље-
не стра не ле ви це и де сни це), ни је функ ци о нал на. Кључ на по сле-
ди ца при ме не ова квог ме то да са сто ји се у то ме што се од го вор ност 
за спро во ђе ње и кре и ра ње од ре ђе не по ли ти ке у тран зи ци ји тра жи 
пре све га на ни воу де ло ва ња по ли тич ких ак те ра а не у во љи би-
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рач ког те ла (или јед ног на ро да). Овим по ступ ком се не им пли ци ра 
ире ле вант ност ути ца ја би рач ког те ла на кре и ра ње по ли ти ке - јер је 
би рач ко те ло оно ко је бира по ли тич ке ак те ре - већ се са мо же ли ре-
ћи да по ли тич ка од го вор ност за успех/не у спех тран зи ци је/ре фор-
ми пресвега ле жи у де ло ва њу по ли тич ких ак те ра.39) 

Да кле, раз ма тра ње фе но ме на на ци о на ли зма не по вла чи ну-
жно ње го ву вред но сну оце ну, на ро чи то ка да се овај фе но мен раз-
ма тра у од но су пре ма са вре ме ним тран зи циј ским про це си ма, што 
пред ста вља јед ну од те за овог ра да. Овај ре лак си ра ју ћи при ступ 
ина че ве о ма за па љи вој ма те ри ји по ли тич ког дис кур са омо гу ћа ва 
да се од слу ча ја до слу ча ја, од гру пе зе ма ља до не ке дру ге гру пе 
зе ма ља, раз ми шља о са вре ме ном фе но ме ну на ци о на ли зма. Оп шти 
за кљу чак ко ји се на ме ће на осно ву ова квог раз ми шља ња ука зу је 
на то да у не ким слу ча је ви ма, као што је већ у ра ду по ме ну то, на-
ци о на ли зам мо же има ти по зи тив ну уло гу у мо би ли за ци ји ста нов-
ни штва ка при хва та њу нео п ход но сти струк ту рал них про ме на у 
дру штву. Вред но сно не у трал ним при сту пом јед ном ова ко ва жном 
фе но ме ну до би ја се огром на пред ност у од но су на она ста но ви шта 
ко ја по ла зе од ње го ве по зи тив не или не га тив не пер цеп ци је. На те-
о риј ском пла ну то зна чи да се је дан фе но мен про ми шља у сво јој 
сло же но сти, а на прак тич ном, по ста ју мо гу ћа раз ли чи та об ја шње-
ња успе ха/не у спе ха од ре ђе них ре форм ских по ли ти ка. На ме ће се 
за кљу чак да у при ме ни овог ме то до ло шког при сту па, за хва љу ју ћи 
Ан дер со но вој де фи ни ци ји, на ци о на ли зам не пред ста вља ни ти до-
бро ни ти зло по се би, те да се о оце ни ње го вог деј ства у по је ди ном 
дру штву мо ра ју узе ти у об зир и дру ги фак то ри. Као што је ука за-
но, ни је исто по ре ди ти на ци о на ли стич ке тен ден ци је, на при мер, 
у по ли ти ци че шког пред сед ни ка Вал ца ва Кла у са и те ку ћу днев ну 
по ли ти ку у Ср би ји ко ја ду бо ко „ува жа ва“ на ци о нал не об зи ре. У 
јед ном слу ча ју има мо зе мљу ко ја је у мно го аспе ка та до вр ши ла 
сво ју тран зи ци ју и оси гу ра ла ста тус кон со ли до ва не де мо кра ти-
је те се по ред дру гих слич них зе ма ља јед не ве ће за јед ни це на шла 
пред иза зо вом нај но ви јих по ку ша ја европ ског про тек ци о ни зма и 
ре гу ла ци је, а у дру гом слу ча ју има мо зе мљу ко ја да ле ко за о ста је у 
тран зи ци ји и у ко јој ин сти ту ци је сло бод ног тр жи шта за пра во и не 
по сто је те и ни је ква ли фи ко ва на за ди ле му пред ко јом сто је зе мље 
пр ве ка те го ри је. 

По себ ну те шко ћу при бли жа ва ња срп ског на ци о на ли зма по-
тре ба ма тран зи ци је пред ста вља чи ње ни ца да се ин те лек ту ал на 
39) Бирачко тело се опредељује за основне правце кретања у једном друштву и одређене 

политике. Каква ће бити текућа политика и спровођење ових основних праваца зависи 
од самих политичких актера, не од бирачког тела. 
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сце на Ср би је  и да ље (ско ро де сет го ди на по за по че тој тран зи ци-
ји) у су штин ским сми слу од ре ђу је и по зи ци о ни ра у од но су спрам 
пи та ња на ци о на ли зма. Док са јед не стра не је дан део ин те лек ту а-
ла ца упор но до ка зу је сво ју при вр же ност и ода ност „срп ском на-
ци о нал ном би ћу“ до тле дру ги део, под јед на ко бор бе но ука зу је да 
ис кљу чи вог крив ца за ло шу еко ном ско-по ли тич ку си ту а ци ју тре ба 
тра жи ти упра во у па то ло шком на ци о на ли зму ко га ве што ко ри сте 
по ли ти ча ри. Ка да се да кле, у пр ви план по ли тич ког свр ста ва ња и 
бор бе ста ви ово пи та ње а за по ста ве сва дру га пи та ња он да су прот-
ста вље не стра не у по ли тич ком спо ру оста ју у за ча ра ном кру гу оп-
ту жи ва ња из ко га не мо гу иза ћи јер се сво ђе њем вр ло прак тич не 
про бле ма ти ке тран зи ци је на ге не рал на и не прак тич на пи та ња „за“ 
и „про тив“ „срп ског би ћа“, уки да би ло ка ква мо гућ ност пра вих ре-
фор ми, а је ди но што оста је је сте ја ло ва бор ба „пар ти за на“ и „чет-
ни ка“, бит ка чи јем се ис хо ду на жа лост не ви ди крај. Кон фу зи ја и 
не зре лост срп ских ин те лек ту а ла ца се ну жно пре но си и на срп ску 
по ли ти ку и јав ност, те се има ги нар не и не по треб не по ла ри за ци је 
још ви ше про ду бљу ју и ја ча ју оста вља ју ћи ме ста за кал ку ли са ње 
глав них фак то ра по ли тич ке сце не на ко јој се прин ци пом фе у да ли-
за ци је др жав них ре со ра и ми ни стар ста ва ре ша ва го то во све, чак и 
оно за шта не ма ре ше ња.40) На тај на чин Ср би ја оста је ван тран зи-
циј ских то ко ва да ле ко за о ста ју ћи за свим оним што је ве ћи на зе ма-
ља ис точ не и ју го и сточ не Евро пе одав но по сти гла.41) 

На кра ју, оста је на да да ће се у бу дућ но сти иза ћи из за-
ча ра ног кру га за го вор ни ка и по бор ни ка на ци о на ли зма и да 
ће срп ска тран зи ци ја по че ти да ли чи на не ку од озбиљ них 
тран зи ци ја. За то ни је по треб но мно го осим во ље глав них по-
ли тич ких ак те ра да се ура ди оно што је не ми нов но и што се 
одав но зна из тран зи циј ских ис ку ста ва мно гих зе ма ља. Пре 
све га сма ње ње др жав ног апа ра та, др жав не по тро шње, ли бе-
ра ли за ци ја тр жи шта и уки да ње не ре ал них со ци јал них обе-
ћа ња уз ја ча ња ме ха ни зма прав не др жа ве. То је опро ба ни ре-
цепт ко ји је сву где и увек до во дио до ре зул та та а ко ји је по 
40) Случај састављања последње Владе Републике Србије демантовао је по ко зна који пут 

чувени национални мит по коме „само слога Србина спашава“.  Наизглед недостижни 
идеал јединства иначе непомирљиве српске браће доживео је своје остварење кроз 
коалицију Социјалистичке партије Србије (СПС) и Демократске странке (ДС) и 
стабилност садашње Владе, а да се истовремено није остварило његово знаменито 
предсказање.

41)  Готово је трагикомично то што се читав успех „реформске“ политике текуће владе 
свео на, иначе по себи важно али не и једино битно, питање изласка наше земље на 
„белу Шенген листу“. Случај „беле листе“ представља парадигматичан пример како 
политичари мотивисани само вољом за остајањем на позицијама користе „снове“ 
измученог становништва ради остваривања својих циљева. 
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пра ви лу нај те же при хва ти ти, јер пред ста вља пра ву ре фор му ко-
ја крат ко роч но до но си про бле ме они ма ко ји је спро во де а ду го роч-
но бла го ста ње и ко рист они ма ко ји су у по чет ку про тив ње. 
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Summary

NATIONALISMANDTRANSITION
–Onamethodologicallyplausiblenotionofnationalism–

 
We ig hting on re la ti on ship bet we en na ti o na lism and tran si tion, 

this ar tic le uses Be ne dict An der son’s de fi ni tion of na ti o na lism. The 
lat ter ena bles va lue-ne u tral ex pla na ti on of na ti o na lism, which is un-
com mon in sci en ti fic analysis. This ap pro ach has met ho do lo gi cal be-
ne fits in avo i ding ap pro val/dis pro val stra tegy to ward na ti o na lism or its 
seg ments. Po in ting to ex pli cit po li ti cal ca ses and prac ti ces, the po si ti-
ve/ne ga ti ve ef fects of na ti o na lism are dis played. Analyzing the sta tus 
of na ti o na lism in the glo ba li sed world, EU and Ser bian post-com mu-
nist tran si tion, it re ve als the de gree of in/com pa ti bi lity bet we en the se 
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two phe no me nons, and an an swer to the main qu e sti on of this ar tic le. 
By exa mi ning Ser bian re forms and the sta tus of na ti o na lism in Ser-
bian tran si tion, ste ep ob stac les in har mo ni za tion/re con ci li a tion bet we en 
tran si tion and na ti o na lism are ac know led ged.
Keywords: na ti o na lism, tran si tion, free mar ket in sti tu tion, re forms
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ИСТОРИЈСКО
ПОЛИТИЧКИ ОГЛЕДИ

БошкоИ.Бојовић
EHESS, Pa ris

ВИЗАНТИЈСКАЦИВИЛИЗАЦИЈАИ
ЊЕНОКУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО

НАСЛЕЂЕ

Резиме

У овом чланку аутор пише о историји и културном 
наслеђу Византије, анализирајући утицај цивилизације Рима, 
културе Грчке и Хришћанства на развој некадашњег византијске 
цивилизације и суседних цивилизација. Аутор анализира узроке 
и развој византијских цивилизацијских достигнућа, њен значај 
и утицај на друге државе, културе и цивилизације, као и узроке 
распада Византијског царства. Циљ чланка био је да се представе 
формалне, доктринарне и концептуалне разлике између водећих 
цивилизација у доба Византијског царства, као и развојне законе и 
развојну динамику у оквиру историјских процеса за време и након 
трајања и распада Византијског царства. У завршници чланка 
аутор представља на који начин се културно наслеђе Византије 
рефлектује на текуће историјске развојне процесе на подручју 
некадашњег Византијског царства.
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Кључне речи:  Византија, Рим, Грчка, Хришћанство, Цариград, хума ни-
зам, културно наслеђе, тржишна економија

ЈЕДИНСТВЕНАСИНТЕЗА
ИЗНАДИСТОКАИЗАПАДА

Ви зан ти ја и ње на исто ри ја пред ста вља ју на сле ђе јед не од 
нај ду го трај ни јих и нај ко хе рент ни јих ци ви ли за ци ја у исто ри ји чо-
ве чан ства. По тра ја њу, по де ли ма, по са др жа ју, по зна ча ју и по ути-
ца ју на дру ге зе мље, кул ту ре и ци ви ли за ци је, као и по на сле ђу ко је 
је оста ви ла за со бом, она је, без сум ње, би ла нај ве ћа ци ви ли за ци ја 
сво га до ба, али и јед на од нај зна чај ни јих у исто ри ји уоп ште1).

Ви зан тиј ска исто ри ја има и ту осо бе ност да су њен по че так и 
крај ја сно хро но ло шки оме ђе ни, осни ва њем Ца ри гра да 324. го ди не 
од стра не Кон стан ти на Ве ли ког, и па да Ца ри гра да 14532). го ди не, 
под на ле том Осман ли ја Мех ме да Осва ја ча. Ти ме се по ду да ра вре-
мен ски кван тум Ви зан ти је са хри шћан ским схва та њем исто ри је, 
ли не ар ним а не ци клич ним схва та њем вре ме на и исто ри је, ко ји 
има ју свој по че так и крај, узрок и ис хо ди ште.

Тих 1100 и два де се так го ди на пред ста вља ју исто ри ју ви зан-
тиј ске им пе ри је. Они ко је ми на зи ва мо Ви зан тиј ци ма се бе су на-
зи ва ли Ри мља ни ма, Ро ме ји ма, јер су би ли ди рект ни на след ни ци 
Рим ске им пе ри је3). Реч Ви зан ти ја је на ста ла ка сни је, од ХVII ве ка. 
Фран цу ски исто ри ча ри, фи ло ло зи и ху ма ни сти су нај за слу жни ји за 
исто ри ју Ви зан ти је4).

Нај зна чај ни ја за исто ри ју Ви зан ти је је би ла суд би на Ца ри-
гра да, ње гов по че так и ње гов крај. Кон стан тин Ве ли ки је осни вач 
1) Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Про све та, Бе о град, 579 стр.; A. Gu il lou, La ci vi li-

sa tion byzan ti ne, Pa ris, 1974, 620 str.; S. Run ci man, Byzan ti ne Ci vi li za tion, Plu me, 1974, 112 
str.; P. Le mer le, Le mon de de Byzan ce: Hi sto i re et in sti tu ti ons, Va ri o rum Re prints, Lon don 
1978.

2) S. Run ci man, The Fall of Con stan ti no ple, 1453, Co lum bia Uni ver sity Press, 1965, 256 str.; 
J. He ers, Chu te et mort de Con stan ti no ple : (1204-1453), Pa ris 2007 ; Ma rie-Hélène Blan chet, 
Ge or ges Gen na di os Scho la ri os (vers 1400-vers 1472). Un in tel lec tuel ort ho do xe fa ce à la 
dis pa ri tion de l’Em pi re byzan tin, De Boc card, Pa ris 2008, 540 str.

3) N. Oiko no mi des, “Em pe ror of the Ro mans - Em pe ror of the Ro ma nia”, Byzan ti um and Ser bia 
in the 14th cen tury, At hens 1996, p. 127-129.

4) Међу њима је и археолог и нумизматичар, француски академик Анселмо Бандури 
(1671-1743), Дубровчанин, A. Banduri, Conspectus operum sancti Nicephori... quae prope-
diem duobus tomis edenda sunt et quorum pauca hactenus edita fuerunt... Studio et opera... 
Anselmi Bandurii par Anselmo Banduri (1705); Id., Imperium orientale, sive Antiquitates 
Constantinopolitanae, in quatuor partes distributae... opera et studio Domni Anselmi Banduri 
(1711). http://oce.catholic.com/index.php?title=Anselmo_Banduri
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но ве пре сто ни це Рим ске им пе ри је на Бос фо ру5), Кон стан ти но по ља 
или Ца ри гра да, чи је по сто ја ње је нео дво ји во од тог но вог и нај ду-
жег пе ри о да у исто ри ји Рим ске им пе ри је, исто ри је ко ју ми на зи ва-
мо Ви зан тиј ском. На зив Ви зан ти ја, ка ко је по ме ну то, на ста је мно-
го ка сни је, по ми њу га у пр вом ре ду пр ви ви зан то ло зи Фран цу зи, 
ко ји су je на зва ли Ви зан ти јом по ан тич ком име ну Кон стан ти но по-
ља, Ви зан ти у ма, грч ког тр го вач ког градa на Бос фо ру, ко ји се та ко 
звао пре не го што је цар Кон стан тин осно вао у ње му Ца ри град 324. 
го ди не.

Но во у од но су на ста ри Рим ни је са мо но ва пре сто ни ца ви ше 
од хи ља ду и по ки ло ме та ра на ис то ку од Ри ма, по сто ји још јед на, 
бар исто то ли ка, ако не и знат но ве ћа раз ли ка у од но су на ан тич ки 
пе ри од. У од но су на мно го бо жач ки и идо ло по кло нич ки Рим та раз-
ли ка је но вој ве ро и спо ве сти – Хри шћан ству. Ви зан ти ја је, у ства ри, 
син те за ко ја се са сто ји из три основ на де ла6). То је син те за рим-
ске ци ви ли за ци је, грч ке кул ту ре, и хри шћан ске ве ре ко ја до ла зи са 
Бли ског Ис то ка, из Је ру са ли ма, из Па ле сти не.

Рим ска ци ви ли за ци ја пред ста вља прав ни по ре дак, рим ско 
пра во, др жа ву с ње ним ин сти ту ци ја ма, ци ви ли за циј ске и дру штве-
не нор ме7). Грч ка кул ту ра пред ста вља грч ко умет нич ко и ми са о-
но на сле ђе: књи жев ност, фи ло зо фи ју, у пр вом ре ду кон цеп ту ал ни 
апа рат нео пла то ни зма. Хри шћан ство у тој је дин стве ној син те зи 
пред ста вља ду хов ност хри шћан ства на ста лог у вре ме хе ле ни зма у 
на став ку ду хов ног на сле ђа ју да и зма, уни вер зал ну ве ро и спо вест на 
це ло куп ном про сто ру ме ди те ран ског ба се на и ши ре, ве ру ко ја на 
три кон ти нен тал ном про сто ру уни вер зал не им пе ри је осми шља ва, 
вре ме и про стор, исто ри ју и ес ха тон, вре мен ско и над вре мен ско8).

Ро ђен у Ни шу Цар Кон стан тин, био је је дан од нај ве ћих ре-
фор ма то ра цар ства. Он је у ства ри на ста вио и за вр шио реформe 
5) C. Mango, G .  Da gron, C onst nt in ople and it s Hinte rland, Alders ho t 1995; G. Dag ro n, Nai ss a-

nce d’u ne capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974; P. Magdalino, 
Constantinople médiévale. Études sur l’évolution des structures urbaines, Paris 1996.

6) P. Veyne, L’empire gréco-romain, Paris 2005 ; Evelyne Pa tla gean, Un Moyen Age grec. 
Byzan ce IXe-XVe siè cle, Pa ris 2007, 474 str.; P. Schre i ner, Byzan ti nische Kul tur, Eine Auf satz-
sam mlung. I, Die Macht (Ed. Sil via Ron chey, Ele na Vel kov ska), zbor nik ra do va (Opu scu la 
col lec ta 3), Edi zi o ni di sto ria e let te ra tu ra, Ro ma 2006, 423 pp.; B. Bo jo vić, Le milléna i re 
byzan tin (324-1453), «El lip ses», Pa ris 2008, 277 str.

7) P. Veyne, La société romaine, Paris 2001 ; L. Jerphagnon, Histoire de la Rome antique : Les 
armes et les mots, Paris 2008; J.-M. Carrié, Aline Rouselle, L’Empire romain en mutation, 
Paris, Seuil 1999, 840 pp.

8) C.G.  Co nti cello, Vas sa  Conticell o  (dir.), La t hé ologie by za ntine et  sa  tr adition, Turnh ou t 
2002;  P.  Mu eller-Jourd an ,  Typolog ie  spati o -tempo relle de l’Ecclesia byzantine . La Mystago gi e 
de Maxime l e Co nf esseur dan s la c ul ture philo sophique de  l’ An t iquité  ta rdive,  Lei den-Boston 
200 5 , 216 str.
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им пе ра то ра Ди о кле ци ја на ко ји је био ве ли ки ре фор ма тор по зно-
ан тич ког Ри ма. Раз ли ка из ме ђу Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на је у 
од но су пре ма хри шћан ству9). Ве ли ки по свом зна ча ју у исто ри ји, 
им пе ра тор Ди о кле ци јан је био још ве ћи про тив ник хри шћан ства. 
Ипак се у ње го во вре ме, и то у ње го вом нај бли жем окру же њу, већ 
зна ло да хри шћан ство не ће мо ћи да бу де по бе ђе но10).

Кон стан тин осни ва Ца ри град 324, Ми лан ским едик том 313 
он про гла ша ва хри шћан ство, нај пре за до зво ље ну и уни вер зал ну 
ре ли ги ју, ко ја вре ме ном по ста је и др жав на ве ро и спо вест. Хри-
шћан ство тим пу тем по ста је оно ве зи во ко је то не са глед но цар-
ство, ко је је за у зи ма ло све де ло ве Ме ди те ра на (ве ли ке про сто ре 
три кон ти нен та: Се вер не Афри ке, Ази је, са це лим Бли ским Ис то-
ком и де лом Сред њег Ис то ка, Ма лом Ази јом и свим де ло ви ма та да 
ци ви ли зо ва не Евро пе), тре ба ло да по ве зу је, да сје ди њу је, да осми-
шља ва, цео тај за оно вре ме го то во не са гле ди ви про стор. Од Ги-
брал та ра до Кри ма, од Рај не, Ду на ва и Дње пра до Ти гра, Еуфра та, 
Цр ве ног мо ра и Са ха ре, про стор ко ји је за оно вре ме имао нај ра-
зви је ни је и нај ор га ни зо ва ни је ци ви ли за циј ске нор ме.

Хри шћан ство је би ло глав но ве зив но тки во тог про сто ра ко ји 
је у по зном Рим ском цар ству жи вео у јед ној вр сти вер ског еклек ти-
зма. Би ло је мно го до зво ље них ве ро и спо ве сти, ре ли ги ја и оби ча ја, 
езо те ри ја и гно сти ци за ма, сек ти и ста рих углав ном мно го бо жач-
ких ре ли ги ја као што су би ле грч ка и рим ска, еги пат ска, али и зо-
ро а стри ска и дру ге, је дан кон гло ме рат ве ро ва ња це лог тог ве ли ког 
про сто ра. 

СИНТЕЗАИРАСЛОЈАВАЊА

Ни је ла ко би ло об је ди ни ти цео тај хе те ро ге ни про стор у је-
дан вер ски, кул тур ни, ин сти ту ци о нал ни и кон цеп ту ал ни зна чењ ски 
ин те гри тет. Од са мог по чет ка су се по ја вљи ва ле зна чај не те шко ће у 
при хва та њу је дин стве ног по и ма ња ве ре и с ју га и са се ве ра. Ста ри 
на ро ди Ис то ка, као што су Егип ћа ни, Си риј ци, Хал деј ци, на ро ди 
Блискoг и Сред њег Ис то ка11), те шко су мо гли да при хва те до кра-
ја ка ко грч ко-ла тин ску кул ту ру та ко и је дин стве ну ин тер пре та ци ју 
9) C. Walter, The Iconogr ap hy of Constanti n e the Gr eat, Emperor and Sai nt.  With Ass ociated 

Studies, Alexandros Pr e ss, Leiden 2006, 242 pp., 332  ill.

10) B. Bojović,  Le  millénaire byzantin (324-1 453), «E llipses», Pari s 2008, str. 17 -19.

11) H. T eule, L es Assy ro -C ha l déens, Brep ols, 2008; J.-P.  Valognes, Vie et  mort des chrétiens 
 d’Orient, Faya rd, Paris 1994;  J . Asfalg , P. Kruger, Petit Dic tionnaire de l’Orient  ch rétien, 
 Br ep ols 1991; C. C annuyer, L’ Egypte copte. Les c hrétiens du Nil, Gallim ar d,  Paris  2000. 
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хри шћан ства. По ја ви ли су се мо но фи зи ти зам, ари јан ство, оста ле 
раз ли чи те ин тер пре та ци је, и Цр ква је би ла у по ло жа ју да се су о ча-
ва са тим раз ли ка ма и да све уокви ру је у ве ри, схва та њу, кул ту ри, 
ин сти ту ци ја ма, да ље да об је ди њу је тај ве о ма ве ли ки, не сра змер ни, 
ци ви ли за циј ски не у јед на чен про стор. Сма тра ло се да хе ге мо ни ја 
јед ног др жав ног, ка сни је и цр кве ног цен тра тре ба да бу де под јед на-
ка у це лом хри шћан ском све ту12). Гло ба ли за ци ја у окви ру Рим ске 
им пе ри је вр ше на је уз по моћ др жав них и цр кве них ин сти ту ци ја, 
при том је Цр ква за др жа ва ла сво је ре ги о нал не струк ту ре на ста ле у 
про шло сти на осно ва ма ре ги о нал них кул тур но-исто риј ских на сле-
ђа, та ко зва ну Пен тар хи ју ста рих па три јар ши ја13).

 Мо но фи зи ти зам је на Ис то ку и на Ју гу им пе ри је те шко мо-
гао да при хва ти рав но прав ност две при ро де Хри сто ве, бо жан ске и 
чо ве чан ске, и ту су на ста ле раз ли ке ко је су има ле кул тур не, со ци-
јал не и по ли тич ке под ло ге. Док је је дан део оних ко ји ни су при хва-
та ли рав но те жу те две при ро де пред ност да вао ње ном бо жан ском 
де лу, дру ги су пред ност да ва ли чо ве чан ској при ро ди Хри сто вој14). 
То је би ла Ари јан ска је рес,15) ко ја је до не ла пр ве зна чај ни је по тре-
се на дру штве но-по ли тич ком пла ну. Ка сни је је то уче ње на ла зи ло 
ја ко упо ри ште код но во-еван ге ли зо ва них Го та, мо гу ћих да ле ких 
пре да ка но во ве ков не Ре фор ма ци је.

По сле не ко ли ко ве ко ва су се те раз ли ке, раз ми мо и ла же ња, 
ра сло ја ва ња, пре не ла на пи та ње ико на, на ико но бор ство, и ико но-
дул ство. Ико но бор ство, ко је је до ла зи ло углав ном са Ис то ка, мо же 
12) J. Mayendorff, L’u nité de  l’ Em pire et divisions des Chrétiens. L’Eglise de 450 à 680, Pari s 

1993 , 427 s tr. (orig in alni naslov: Imperial Uni ty and Christian Divi sions. T he  Ch urch 
 450-6 80 , A . D., New  Yo rk 1 989); P. Veyne, Q uand notre mo nd e est dev en u c hrétie n (312-
394), Pa ris 2 00 7.

13)  У  III  веку су  посто јале само Антохи јск а,  Ал ександријска , као  и Рим к оји  је имао  
по часни  и  с имб олични пр имат  ј ер  је  у њем у м уче ни чки постр адао ап отол П ет-
ар, али  не и  ју ри сдикцију  н ад  оста тко м  Цркве, касније с у н аст але Ј ер усал имска и  
Константинопољск а  патриј ар ш ија .

14) П о сл е  осуде А ријев ог учења, поја вил о се т ум ачење Н ес торија  (38 1-451),  па три јарха 
Цариград ског к ој и  је  био по д  у тицајем  А нтиохи јске  теологиј е,  пр ем а којем  су  дв е 
Христо ве  пр ир од е одвојен е  у божанск у и човеч ан ску, те  је уместо  Бо го ро ди цом (Тео-
токос)  ње гову ма јк у назв ао Хри ст ород ицом (Х ри сто токос), Н есториј аниза м је одба чен  
и осуђ ен  на Са бо ру у Е фе су  431.  Монофи зит из ам , уче ње  Еу тихија,  и гумана  је дног ца-
ри градског  ма нас тира у  V  веку, прем а  ко је м је божанск а при ро да  потпуно  п одреди ла  
себи и  а бс ор бовала човеча нс ку при род у Христову,  осуђено на  Халки дон ском Саб ор у 
4 51. Мон от елизам  у VII веку  покуша ва да  помир и р азлике у тума чењима о д  дв е природ е 
 Христове на т ај  начин што  пор ед б ожанске  и ч ов ечанск е природе, Христос и ма само 
 је дну во љу,  божанс ку , и то  уч ење је  одб ач ено и осу ђено 681.

15) Н азвана по  алекс ан дријско м  свеште нику Ариј у  (око 256 -336),  к оји  је нег ир ао бо жанску 
природ у Хр истову ,  стављ ајући је  др уги план у одно су  на Божју при ро ду. Ар ије во учењ е 
 је  ос уђено  на Првом васе ље нском сабо ру кој и ј е цар  Ко нстант ин Вел ики  с азвао  у  Никеј и 
 325 .
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се ше мат ски пред ста ви ти на дру штве ном и по ли тич ком рав ни пре-
ко стран ке Зе ле них у Ца ри град ском хи по дро му. Они су пред ста-
вља ли јед ну стру ју у са мом Ца ри гра ду, то су нај већ ма би ли азиј-
ски, у пр вом ре ду ма ло-азиј ски и бли ско и сточ ни на ро ди, Јер ме ни16) 
и дру ги.

Ико но ду ли су би ли углав ном Евро пеј ци, Гр ци, Ла ти ни, Бал-
кан ци, пред ста вље ни су Пла ви ма као на ви јач ком и дру штве но-по-
ли тич ком стран ком у Ца ри град ском Хи по дро му17).

Цар ство је по ку ша ва ло да др жи те раз ли ке у ин тер пре та ци-
ја ма вер ских дог ма та на оку пу, по це ну нај ве ћих на по ра, па и усту-
па ка. Та ко је до шло и до го то во је ди ног пе ри о да сво је вр сног дис-
кон ти ну и те та у вер ском, док три нар ном и иде о ло шком је дин ству и 
кон ти ну и те ту Цар ства18).

То је био пе ри од ико но бор ства, у VI II и IX ве ку. Ца ре ви 
ико но бор ства су са со бом но си ли ан та го ни зам ка грч кој али и ла-
тин ској ин тер пре та ци ји ве ре, ка ико на ма. Но си ли су свој азиј ски, 
кру ти, уски мо но те и зам. То ни је мо гло да се одр жи у грч кој, ни у 
европ ској, ни ти у ла тин ској сре ди ни, те је ико но бор ство мо ра ло да 
про пад не пред об но вом Пра во сла вља19). 

Ка сни ји ца ре ви по ку ша ва ли су да ди сци пли ну ју aзијске на-
ро де и Јер ме не, кoји су пред ста вља ли ста ри хри шћан ски и пла нин-
штач ки на род, ко ји је због сво јих вој нич ких ква ли те та и стра те шки 
ва жног по ло жа ја у Ма лој Ази ји имао нај ве ћи зна чај за одр жа ва ње 
тог про сто ра у окви ру цар ства. Јер ме ни су би ли по себ но ва жан 
чи ни лац за од бра ну од Ту ра ка Сел џу ка. Упор но шћу, не так тич но-
шћу и пре те ри ва њем у по ку ша ју ди сци пли но ва ња Јер ме на, њи хо-
вог на сил ног до во ђе ња под за јед нич ки кул тур ни и ве ро и спо вед ни 
име ни тељ, Ви зан ти ја вре ме ном гу би њи хо ву вер ност и по др шку. 
16) Ос но вана око 300 го дине Ј ер мен ско-Г риг ор ија нска Црква , к ао  и  велики  део друг их  

источних Цркава,  н ије  прихва тил а  одл уке Халк идонс ко г Саб ора, то су до  данас такоз-
ва не дохалки донск е или не сториј анске  Цр кве на  Ист оку, к ао што  су Сиријанска (не с-
тор ијанска ),  ч ији  корени сежу у I  век када је по предању ца р  Едесе Абга р  основао п рв у 
државну  х ри ш ћанску Црк ву,   за тим Копт ск а  и Етио пиј ска  (монофизитс ке), итд.,  M . Al-
bert, R. Beyl ot , R. G. Coquin,  B. Outtier, C. Renoux, A. Guillaumont, Christiani s mes Orient-
aux. Intr od uction à  l’étude des langu es e t  de s l ittérat ur es,  Le Ce rf, Pa ris  1993;  A. Mahé, 
J.- P.  M a hé , L’Arménie à  l ‘ép reuve des  siè cl es , Gallima rd,  Paris 2000 .

17) О константинопољском хиподрому: Sarah Gubert i Bassett, «The Antiq uit i es in the  Hip-
podrome of Constantinople »,  Du mbarton O aks Pap ers 45 (1991), s t r.  87-96. 

18) A. S. Ati ya,  An  H istory of Eastern Chri sti a nity, London 1968;  M .- F. Auzép y, L’iconoclasme 
b yzantin, P aris 200 6; P. Blaudeau, Alexan dr i et Constant inople (451-491) . De l’histo ire à la 
géo-ecclés io logie, Ecole fra nçaise  de Rom e,  De Boccard, Rom e 2 006, 810 pp.

19) Bisera V. Pentch eva, Icon s and  Po we r. The  Mother of  God in  By zantium ,  The P en sy lvania 
S tate U niv ersity  Pr ess, Un ive rsi ty Park  PA 2 006 , 302 pp.
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Они су по че ли да се окре ћу пре ма Тур ци ма20), ти ме и про тив Ви-
зан ти на ца, што је био ва жан чи ни лац по сте пе ног гу бље ња Ма ле 
Ази је за цар ство.

ПОСЛЕДЊИУСПОН,ОПАДАЊЕИПОЧЕТАККРАЈА

Крај мо не тар не хе ге мо ни је и по че так за ви сно сти 

Вла да ви на ди на сти је Ком не на, у XI и XII ве ку, пред ста вља 
по след њи пе ри од у ко ме је оства рен зна ча јан успон Ви зан ти је као 
цар ства чи ја зве зда и по ред то га већ по чи ње да там ни. Под све 
знат ни јим ути ца јем За па да, са кра јем ди на сти је Ком не на, пред крај 
XII ве ка, по чи ње пр во и при вре ме но по ср ну ће Ви зан ти је, па дом 
Кон стан ти но по ља под уда ром IV кр ста шког по хо да 1204.

Већ на по чет ку тог пе ри о да је Ви зан ти ја из гу би ла сво ју мо-
не тар ну хе ге мо ни ју, ко ја је не пре кид но тра ја ла од Кон стан ти на Ве-
ли ког по чет ком IV ве ка, прак тич но све до Алек си ја Ком не на у XI 
ве ку21).

Кон стан тин Ве ли ки је уста но вио ви зан тиј ску мо не ту, но вац, 
но ми зму, на грч ком, на ла тин ском so li dus, ко ји је имао те жи ну од 
4,5 гр зла та од 23 ка ра та. Но ми зма, је за др жа ла ту вред ност, чи сто-
ћу, те жи ну, у пе ри о ду од се дам и по ве ко ва22). То је слу чај без пре се-
да на у исто ри ји. Ви зан тиј ски злат ник је био пла те жно сред ство не 
са мо ви зан тиј ске им пе ри је, не го и прак тич но це лог ци ви ли зо ва ног 
та да по зна тог све та. Арап ски ди нар се упра вљао, од ре ђи вао пре-
ма ви зан тиј ској но ми зми. На За па ду је два да је и би ло нов ца као 
оп штег пла те жног сред ства, јер је у том де лу Евро пе ве ћим де лом 
сред њег ве ка по сто ја ла углав ном на ту рал на при вре да. Но ми зма је 
био до лар сред њег ве ка, мо не тар ни стан дард, што зна чи да је ви-
зан тиј ска еко но ми ја до ми ни ра ла це лим ци ви ли зо ва ним све том то-
ком ви ше од се дам ве ко ва. Све док ту уло гу ни је од ње пре у зе ла 
20) Затим и  пре ма крст аш има, кра је м XII век а јерме нс ки владари  добијај у о д  папе приз н ањ е 

краљевског до стојанства чиме  постижу  ис т и ранг као и зап адни принче ви  и краљеви на 
Блиско м Истоку, J. Richard, Histoi re des  cr o isades, F ay ard, Paris 1996; J. P ra wer , His to ir e 
du royaum e lati n de Jé ru sa lem, CNRS, r ééd.,  Pa ris  2 007; L’A rménie  et  Byza nce.  His toire  et 
cu lture , 1 996, 244 st r.  З анимљив а п аралела  би се м огла  на ћи  у чињеници  да је  Ст еван 
Првове нч ани уз помо ћ Свет ога   Саве почетк ом XI II  века  постиг ао исто добијањем кра-
ље вске крун е  од папе Хонорија.

21) Cécile Morrisson, “La Lag ar ikè: réforme mo nè taire  e t réform e fiscale sous Alexis  Ier 
 Comnèn e”,  Travaux & mémoires 7  (1979),  str. 419-464.

22) M. F.  He ndy, Stu dies in the Byzan tine M one tary Economy,  c .  300-1453, Cam br idge Uni ve-
rsity Press 1 985; M.  Kaplan,  To ut l’ or de Byza nc e, Gallim a rd, Paris 2005.
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Ве не ци ја са ње ним злат ним ду ка том, ње ном по мор ском, мо не тар-
ном и тр жи шном пре вла шћу ко ја на ста је по чев од кра ја ХI и тра је 
све до кра ја сред њег ве ка.

Ни је још увек до вољ но по зна то из ко јих је раз ло га је не ста ла 
та мо не тар на, еко ном ска и оп шта мно го ве ков на над моћ Ви зан ти је, 
у Ме ди те ран ском ба се ну и ши ре, али је мо не тар на хе ге мо ни ја би ла 
нај ви дљи ви ји и глав ни по ка за тељ ње не ви ше ве ков не до ми на ци је 
на та ко ве ли ком про сто ру23). 

Рат ни на по ри да се об но ви те ри то ри ја Ви зан ти је су је дан од 
раз ло га кра ја ње не хе ге мо ни је, опа да ња и не у спе ха ви зан тиј ске 
еко но ми је. Еко ном ски и при вред ни раз ло зи су трај ни ји узро ци ње-
ног опа да ња. Нај ва жни ји раз лог је био, да нас је то по зна то и утвр-
ђе но, из ме ђу оста лог и про у ча ва њем цр кве них из во ра (као што су 
жи во ти све тих, у ко ји ма има мно го по да та ка из обла сти при вре де) 
– про ду же ни и вре ме ном све ве ћи ма њак ин ве сти ци ја24). То је био 
ве ко ви ма хро нич ни про блем Ви зан ти је.

Узро ци су још и не до ста так тех нич ких ино ва ци ја, тех но ло-
шко за о ста ја ње, у по љо при вре ди пре све га25), ко је се јед ним де лом 
об ја шња ва кли мом, као и при ро дом, углав ном плит ког зе мљи шта, 
у Ма лој Ази ји, де ли мич но и на Бал ка ну26).

За тим, са ма струк ту ра ви зан тиј ске др жа ве и дру штва. У Ви-
зан ти ји ни је по сто ја ло плем ство као у За пад ној Евро пи, већ ари-
сто кра ти ја, ко ја је би ла функ ци о нер ска ари сто кра ти ја. Зна чи, 
слу жбе нич ка ари сто кра ти ја (ме ри то кра ти ја), а не на след но (па-
три мо ни јал но) плем ство, као на За па ду. Кон фликт ин те ре са из ме-
ђу те функ ци о нер ске и зе мљи шне ари сто кра ти је с Др жа вом, од но-
сно с ње ним нај чвр шћим ослон цем, сит ним и ма лим зе мљи шним 
по се дом, вре ме ном је осла био цар ство и ис цр пао ње го ве вој нич ке 
23) Cécile Morrisson , “ La   dévaluatio n  de  l a  monn aie  b yzanti ne  d u XIe  si èc l e:  essai d’interprétat-

io n”, Tr avaux & mémoire s  6 (19 76) , str. 3-48 ;  V. von Fal kenhausen, La  dominazio ne  bizanti na  
nellItalia meridionale: dal IX all’XI s ecolo, Bari 1 978.

24) Eveli ne Patlage an, “’Economie paysa nne’ et  ‘féodalité b yza n ti ne ‘”, Annales E SC 30 (1975), 
str. 1371-1396;   M.  Ka plan, Le s hommes et  la ter re  à Byzanc e  du VIe  au XIe s iè cle, propri été 
et exploitation  du  sol,  Par is 1 992,  str . 562-57 3. 

25)  Заос т ајање не са мо  за аграрн ом  техни ком на  Запад у,  нег о  и у о дносу н а и сла мски свет , 
где је напр имер наво дња ва ње зем љи шт а, диктирано разум е се и климатским  ус ловима, 
било знатно з аступљен ије  н его у византијско м аг рару, A. M. Watso n,  Agricultural  Innova-
tion in Early  Is lamic World: the  Diffusion of Crops and  Farming  Techniques, 700 -1100, 
Cambri dge 1984.

26)  P. Lemerle , The Agrarian Histo ry of By zantium. Fro m t h e  Or igins to the  Twelfth Century, 
Galway 1979;  M.  Kaplan,  Les h om mes  et la te rre à Byzan ce du VI e au XI e  sièc l e, pro priété et  
e xploitati on du sol,  P aris1992, str.  10-18.
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и при вред не ре сур се27). И по ред свих ад ми ни стра тив них и за ко но-
дав них ме ра и на по ра ко је су ула га ли ца ре ви све сни тог хро нич ног 
су ко ба ин те ре са из ме ђу др жав не функ ци је и са ме осно ви це ње не 
сна ге и ста бил но сти, та про ти ву реч ност ни је мо гла би ти пре ва зи-
ђе на и цар ство је то ну ло у не за др жи во опа да ње.

У XI ве ку до ла зи до те шке мо не тар не и еко ном ске кри зе, та-
ко да ви зан тиј ски ца ре ви пре пу шта ју тр го ви ну, са мим тим и еко но-
ми ју до брим де лом, јед ној стра ној си ли. У не до стат ку нов ца, не мо-
гућ но сти и не спо соб но сти да ре ше еко ном ску кри зу без пре се да на, 
они прак тич но пре пу шта ју тр го вин ску раз ме ну у Ца ри гра ду, али 
и на ши рем про сто ру цар ства, Ве не ци ји28). Тр го ви на је пре пу ште-
на Ве не ци ји та ко што су ве не ци јан ски тр гов ци има ли јед ну вр сту 
мо но по ла, већ и по то ме што су пла ћа ли так се и по ре зе ма ње од 
ви зан тиј ских тр го ва ца. Ве не ци јан ци су има ли град у гра ду, Га ла-
ту29), с дру ге стра не Злат ног Ро га, ве ли ког за ли ва и при ста ни шта у 
Ца ри гра ду, па их мо же мо упо ре ди ти са стра ним те лом у сво је вр-
сној еко ном ској осмо зи са до ма ћим тр жи штем. Мо жда у по чет ку 
бе ниг ној осмо зи, али све ви ше ис цр пљу ју ћој, ко ја је све ви ше за-
хва та ла еко но ми ју, ти ме све ви ше и сам ор га ни зам Цар ства, цр пла 
ви тал не при вред не и еко ном ске сна ге и ре сур се це ло куп ног дру-
штве ног ор га ни зма.

ОПАДАЊЕЕКОНОМИЈЕ,СЛАБОСТИ
ИНВЕСТИЦИЈАИПРОДУКТИВНОСТИ

За што до ла зи у XI ве ку, око 1050. го ди не, до на глог опа да ња 
при вред не и сва ке дру ге жи вот не мо ћи Ви зан ти је? Она еко ном ски 
опа да за то што ње на тех но ло ги ја, ње на по љо при вре да, ко ја је ба за 
еко но ми је, за о ста ју вре ме ном за за пад но е вроп ском, и за о ста ју пре 
све га хро нич ним мањ ком ин ве сти ци ја. Основ на сла бост ви зан тиј-
ске еко но ми је ле жи у не до стат ку ула га ња да би се по бољ ша ла и 
по ве ћа ла про дук тив ност по љо при вред не про из вод ње, нај ва жни је 
при вред не гра не сва ког сред ње ве ков ног дру штва. Исто вре ме но се 
де ша ва пре о крет у Еврoпи, мо жда већ кра јем Х и по чет ком ХI ве-
27) B. Bojović, Vassa Conticello,  G . Jehel, Le mond e byzantin (VI IIe-XIIIe siècle).  E conomie  et 

soc iété, Edi tions du Temps, Paris 2006 (205 str.); K. S my rlis,  La f ortune des gran ds  monastè-
res byzan tin s (fi n  d u Xe-mi lie u du XIVe siècles), Paris 2006, 304  pp.; J.-C.  C heynet, T he  Byz-
antine Aristo cra cy  and its Mi li tary F un ct ion, Ashgate Vario rum, Alder sh ot 2006, XIV  +  3 6 4 
pp. 

28)  D . M. Nico l, B yz an ti um and  Venic e:  A  Study in Di p lo mat ic and Cultural Relations, 1992.

29) Chrisa A .,  Maltezou ,  «Il quart iere ve neziano di Con stantinopoli (Scali marittimi)», Qhsau−
rismata  15  (1978 ),  p. 30-62.
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ка, где то ком вре ме на на ста је сво је вр сни еко ном ски успон у зе-
мљо рад њи30). Рас кр чу ју се шумe, по ве ћа ва ју по вр ши не об ра ди вог 
зе мљи шта, ко је осим то га по ста је бо га ти је и плод ни је, све то олак-
ша ва раз вој зе ма ља Западнe Европe, где до ла зи до на глог успо на, а 
у Ви зан ти ји до стаг на ци је. При вред на раз ме на на За па ду се умре-
жа ва на све ве ћем про сто ру ко ји пре ла зи др жав не гра ни це, ства-
ра ју ћи та ко пр во бит не об ли ке тр жи шне еко но ми је. Све успе шни ји 
раз вој при вре де омо гу ћу је и де мо граф ску екс пан зи ју. Пр ви кр ста-
шки по хо ди су по ка за тељ те екс пан зи је ко ја на тај на чин тра жи 
пу та да се пре но си ван гра ни ца За пад ног све та31).

То вре ме се по ду да ра с вла да ви ном Алек си ја Ком не на ко ји 
пре да је ве не ци јан ским тр гов ци ма део пре сто ни це Ца ри гра да. Ве-
не ци јан ци су у то вре ме ме ђу пр ви ма прак ти ко ва ли оно што би смо 
да нас на зва ли тр жи шном еко но ми јом. Би ла је то еко но ми ја ко ја не 
са мо што је ишла пре ко др жав них гра ни ца, ко ја ни је би ла са мо др-
жав на еко но ми ја, већ над-др жав на еко но ми ја, у том сми слу што је 
еко но ми ја има ла од ре ђе ну пред ност над по ли ти ком. Ве не ци јан ци 
су у јед ном мо мен ту, у вре ме мо не тар не еко ном ске кри зе у Ви зан-
ти ји, до не ли је дан им пулс ко ји је по мо гао по су ста лом цар ству, уне-
ли су свеж но вац, ко ји је у по чет ку био ко ри сна ини ци ја ти ва нај пре 
еко ном ски, па за тим и вој но, на ро чи то у опре ма њу мор на ри це ко је 
је увек тра жи ло нај зна чај ни ја сред ства. 

По вла шћен по ло жај Ве не ци ја на ца је про у зро ко вао от по-
ре ца ри град ског ста нов ни штва и про гон Ла ти на. Све се за вр ши-
ло кри зом ко ја за по сле ди цу има, 1204 го ди не, Кр ста шко осва ја ње 
Цариградa, ко је су ор га ни зо ва ли Ве не ци јан ци. То је био пр ви пад 
Ца ри гра да, ко јом при ли ком до ла зи до те шких ра за ра ња, зло чи на и 
пљач ки, до те шког су ко ба у окри љу до та да пре те жно још увек со-
ли дар ног хри шћан ства.

По но ви јим схва та њи ма, рас кол 1054. го ди не, ко ји за то вре ме 
ни је био то ли ко за па жен и чи је по сле ди це се ни су у по чет ку из ра-
зи то ис по ља ва ле, је сте у пр вом ре ду фор мал но-ин сти ту ци о нал ни, 
30) G. Dub y,  “La révolutio n  agricole médiévale”, Re vue de géograph ie  de Lyon 29  ( 195 4), str.  

3 61-366; Id.,  L’économie rurale et l a vie de s  cam pagnes d an s l’Occident  médiéval, I-II,   Pa r is 
1961; P. Bonassie ,  La Cat alo gne du milie u du Xe s iècle  à la fin de XIe si èc le .  Croissan ce   et 
mutation  d’une société, I-II ,  Toulouse 1975-1976; R. Fossier, Enfance de l’Europe (Xe-XIIe 
siècles). Aspects économiques et sociaux, I-II, Paris 1982.

31) S. Runciman, A History of the Crusades : Volume I. The 1st Crusade and the foundation of 
the Kingdom of Jerusalem, Cambridge University  Press, 1987.  Autour de  la Première Croi-
sade. Actes  du colloque de  Clermont-Ferrand, 22-25 ju in  1995, réu ni s par  Mic he l Balard, 
1 997. 65 4  str.; M. Balard, Les Latins en Orient, XIe-XVe  si èc le, PUF, Par is  2006, LXXVIII 
+ 452 pp., A. G. C. Savvides, B y zantin o-Norm annica. The Norman Capture of  It aly (to A.D.  
1081) an d the First  T wo Invasions in  Byzantiu m (A.D. 1081- 1085 a nd 1107-1 108), O LA 165, 
 Leuven-Paris-Dudley MA  20 07,  96 p p.
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са озбиљ ним по сле ди ца ма ко је ни кад ни су пре ва зи ђе не32). Сма тра 
се с до ста раз ло га да је нај ве ћи, не по мир љи ви рас кол хри шћан ства 
на стао тек па дом Ца ри гра да под Кр ста ше, ко ји су на звер ски на чин 
по чи ни ли те шке и не бро је не зло чи не, пљач ке, скр на вље ња цр ка ва, 
и то ком до ми на ци је Ла тин ског цар ства вр ши ли на сил но по ка то-
ли ча ва ње, по ла ти на ва ње ви зан тиј ског ста нов ни штва и ње них ин-
сти ту ци ја. То ни је мо гло ду го да оп ста не, јер За пад та да ни је имао 
ка па ци тет да би Ви зан ти ју мо гао трај но пре тво ри ти у за пад ну им-
пе ри ју33). По сле 55 го ди на, Ца ри град је по вра ћен у окри ље Ви зан-
ти је34). Кон стан ти нов град се ни кад ни је опо ра вио и пот пу но об но-
вио и ти ме на ста је вре ме по сте пе не аго ни је Ви зан тиј ског цар ства, 
ко је у 15 ве ку и не ста ло са исто риј ске по зор ни це пред на ле ти ма 
Ту ра ка Осман ли ја35). 

Да ли је та ци ви ли за ци ја мо ра ла да до жи ви свој крај, да не-
ста не као исто риј ска по ја ва? По све му су де ћи из гле да као да је 
не пре ки ну ти сплет узро ка и по сле ди ца усло вио та кав ис ход ње не 
исто ри је.

УЗРОЦИИПОСЛЕДИЦЕ

Као што је по зна то, и Ма рич ка бит ка, и Ко сов ска бит ка36), 
би ле су зна чај не у том пeриоду већ по зног су мра ка Ви зан ти је. Ср-
би по сле та два те шка по ра за ви ше ни су би ли у ста њу да пру же 
от пор зна чај ни јих раз ме ра. Иако су срп ске зе мље пред ста вља ле 
тек остат ке Ду ша но вог цар ства, оне су још увек пред ста вља ле нај-
зна чај ни ји вој нич ки и при вред ни по тен ци јал на Бал ка ну. Та да већ 
Ви зан ти ја ни је би ла ви ше у ста њу да пру жа би ло ка кав ефи ка сни 
от пор Осман ли ја ма. Ни јед на европ ска зе мља ни је мо гла да пру-
жи од лу чу ју ћи от пор, и на кра ју сред њег ве ка су Тур ци осво ји ли 
32) S. Runciman, Le Schisme d’Orient: La  papauté et les Eglises d ‘Orient  XIe et XIIe siècles , 

Belle s  Le ttres, Paris 20 05, 202 s tr . (Ор игинални н асло в:  T he East ern schism, a s tu dy  of the 
P ap acy an d  the Ea stern Ch urches d uri ng the XIth  an d XIIth ce nt uries). 

33) J . Longn on ,  L’Empi re  latin de Constantinople, Pa ris 1949; P. Cesa re tt i, L’Impero  p erduto: 
Vita di Anna di Bisanzio, una so vrana tra Oriente e O cc ident e,  Monda to ri ,  Milano 20 06 ,  381 
p p.

34) D. M.  Nicol , The Last Centuries of Byzan tium , 1261-1453,  2 e  Ed., 2008.

35) D . M. Nicol,  E nd of the B yza ntine Emp ir e (Foundati on s of med ieval h is tory), Hod de r Arnold, 
 1979, 112 str.

36) R . Mihalj čić, “Les batailles de la Mar it za et  de  Kosovo . Les dernièr e s décenni es d e  la  rivalité 
serbob yza ntine”, Byzantiu m and Serbia in  the 14th  ce nt ur y, Ath ens  1996,  str. 9 7- 10 9. 
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Бал кан, 1453 пао је Кон стан ти но пољ ти ме ко нач но и Ви зан ти ја37), 
1459 ко нач но је па ло Сме де ре во и Ср би ја, та ко је и цео Бал кан про-
ме нио све том, за на ред них низ ве ко ва за ме нио јед ну ци ви ли за ци ју 
дру гом38).

Ка ко Ве не ци јан ци, та ко ни ви зан тиј ски ца ре ви, ка ко кр ста-
ши, та ко ни Фран цу зи и оста ли Ла ти ни, ни су ус пе ли да одр же Ца-
ри град, као ни у 13 ве ку ла тин ску - Ви зан ти ју, кр ста шку тво ре ви ну 
она кву ка кву су по ку ша ва ли да одр же. То је био не у спех та ко зва-
ног Ла тин ског цар ства. Ви зан ти ја се об но ви ла у Ма лој Ази ји39), а 
по сле пе де се так го ди на, об но ви ло се да кле цар ство и у Ца ри гра ду. 
По сле то га, исто ри ја Ви зан ти је, у XIV-XV ве ку, по ста је све ви ше 
аго ни ја ко ја, је тра ја ла до ко нач ног сло ма остат ка оста та ка не ка да 
моћ не уни вер зал не им пе ри је40). Тра жио се из лаз за спас Ви зан ти је, 
али он ни је на ђен. Евро па се ба ви ла спа сом Ви зан ти је, европ ски 
вла да ри, па пе и кне зо ви, сва ко на свој на чин је ну дио по моћ и по-
ста вљао усло ве, али тај су мрак Ви зан ти је се по ду да ра са нео до љи-
вим еко ном ским успо ном Евро пе по чев од XI ве ка, и исто вре ме-
ним све бр жим опа да њем еко но ми је Ви зан ти је у при бли жно истом 
вре мен ском пе ри о ду.


ЗАЛАЗАКЦАРСТВАИПОКУШАЈИУНИЈЕ

Јед на од нај ва жни јих прет по став ки у тра же њу спа са Ви зан-
ти је, ње ног оп стан ка, би ла је ви ше пу та по ку ша ва на цр кве на уни-
ја41). Ти по ку ша ји ни су мо гли има ти ве ће из гле де на успех јер су се 
сво ди ли на уце њи вач ка на сто ја ња За пад ног да под ре ди сво јој ди-
сци пли ни и на мет не сво ју ин тер пре та ци ју ве ро и спо ве сти нај ве ћем 
и нај зна чај ни јем де лу Ис точ ног хри шћан ства. Као илу стра ци ја те 
уско гру де и крат ко ви де ис кљу чи во сти мо же се на ве сти јед на ма ње 
по зна та епи зо да42). Ка да су пред став ни ци по след њег још увек ви-

37) Nicolo Barbaro, “Diary of the Si ege of Cons ta ntinop le , 1453”, tra ns lated from the Italian b y 
J.R. Jones, an Ex po sition-Univ er sity B oo k,  Expo si ti on Press, New  York, 1969.

38) H. Inalcik , The Otto ma n Empire. The Classical Age  (1300-1 600), London 1973 .

39) S .  Runciman, The Emperor  Romanuse Lecapenu s  and his reign,   a study of tenth-cent ur y Byz-
antium,  1929, 276  стр .

40) J. Heers , Chute e t  m ort de Constan ti nople: ( 120 4-1453), Paris 200 7.

41) V. Laurent, Les “Mé m oires” du gr an d Ecclési ar que de l’Eglise de Constantinople Sylvestr e 
Syropoulos sur le concile de Florence  (1 4 38-1439 ), Pariz 1971, s tr . 59 8; V. Laurent, J.  Darrou-
zès, Dossier grec de l’Union de  Ly o n (1273-1277), Paris 1 97 6, X VII + 611  str.  

42) Hélène Ahrweiler  ( sous  la dir.), Philadel phie et autres  é t udes, Paris 1984, 176 s tr.
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зан тиј ског гра да у Ма лој Ази ји, Фи ла дел фи је, у XIV ве ку, до шли 
да тра же по моћ од Па пе, он им је од го во рио: „Пре ђи те на ка то-
лич ку ве ру, и та да ће је дан Ви зан ти нац би ти ја чи од сто Ту ра ка. 
И то ће вам би ти до вољ на по моћ, дру га вам по моћ не ће би ти по-
треб на“43).

По чев од 1204 Ви зан ти ја све ви ше по ста ја ла, од мул ти ет нич-
ке и уни вер зал не им пе ри је, све ма ње уни вер зал на и све ви ше ”на-
ци о нал на” др жа ва. Ви зан ти ја се на тај на чин све ви ше за тва ра ла у 
се бе. И по ред по но вље них по ку ша ја Уни је44), до брим де лом и због 
њи хо вих не у спе ха, она се све ви ше уда ља ва ла од окол ног хри шћан-
ског све та, не са мо од ка то лич ког, на не ки на чин и од пра во слав ног. 
Био је исти на по ку шај, у вре ме па три јар ха Филотејa Ко ки но са45), и 
да се ор га ни зу је јед на вр ста пра во слав ног са ве за, али тај по ку шај 
ни је мо гао да успе. Ви зан тин ци не са мо што ни су мо гли да при хва-
те уни ју са Ла ти ни ма, ко је су сма тра ли се би не до ра слим у те о ло-
шким ства ри ма, не го ни не ку вр сту про ду же ног и ефи ка сног са ве за 
са пра во слав ним су сед ним др жа ва ма. Ви зан тин ци ни су успе ва ли 
да на ђу, бо ље ре ћи да при хва те, син те зу ни са Си ме о но вом Бу-
гар ском46) у вре ме кад је моћ и пре стиж цар ства да ле ко те же би ло 
угро зи ти, ни ти са Ср би јом Ми лу ти но вом или Ду ша но вом, ка да је 
цар ство би ло већ у не за др жи вом опа да њу.

На кра ју, и по ред да љих по ку ша ја Уни је, вој них и по ли тич-
ких са ве за, вр ше них ско ро до са мог кра ја, да се на пра ви не ки ком-
про мис са За па дом и обез бе ди зна чај ни ја по моћ, оста ла је за бе ле-
же на реч по след њег ве ли ког ад ми ра ла Лу ке Но та ра са. Без об зи ра 
да ли је апо криф на или не, та из ја ва је симп то ма тич на и од ра жа ва 
ста ње ду ха у то вре ме. Он је на вод но ре као пред пад Ца ри гра да: 
“Бо ље тур ски тур бан, не го ла тин ска ти ја ра“. То би зна чи ло да су 
се Ви зан тин ци у ства ри ре зиг ни ра ли или чак на не ки на чин опре-
де ли ли за тур ску оку па ци ју пре не го за ла тин ску уце ну. Не ста нак 
по ли тич ке са мо стал но сти прет по ста вљен је гу бит ку вер ског и цр-
кве ног ин те гри те та47). 

43)   Hélène Ahrwei ler, “L a région  de Philadelphie au XIVe siècle ( 1290-13 90), de rni er  basti o n de 
l’Hellénisme en Asie-Mineure”, i n Acadé mie des  Inscrip ti ons et d e  Belle s-Lettres, Pariz 1983, 
s tr . 17 5-197. 

44) I. Djurić, Sumrak Vizantije, Beograd  19 84, str. 319 n.  178, 320; S pr em ić, Деспот Ђ ур ађ 
Бранков ић и  њ ег ово доба, str. 223-233; 

45) Carigradski patrijarh (1354-5 5 e t  1364-76),  cf .  D . Nastase,  “Le Mont Atho s  et  l a polit ique du 
Patriarcat de Constantinop le , de 1355  à 1375”, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3  (1 979), s tr . 121-177; Histoire 
du Christianisme VI (Ma rie-Hé lène  Congourd eau), P ar iz  1990,  s tr.  3 00, 3 01.

46) S. Ru nciman ,  A His tory of the  fi rst  Bulgaria n E mpire,  ed .  Bell and sons, 193 0, 337 str. 

47) Тако  Св ети Козма Е толски бл агосиља тур кокр ат ију к ој о м  с е по њему оч ув ава душа и 
ду х православља од западног отуђивања.
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Пад Ца ри гра да, био је хе рој ски, еп ски и су бли ми ран, по-
след њи цар Кон стан тин Дра гаш, Кон стан тин XI, ина че Ср бин по 
мај ци, по ги нуо је бра не ћи град на ње го вим зи ди на ма. По ле ген ди, 
узи дан је у зи до ве Све те Со фи је и иза ћи ће из зи да кад пр ви пра-
во слав ни цар уђе у Све ту Со фи ју. То је грч ко на род но пре да ње ко је 
се одр жа ло ве ко ви ма48). 

Ви зан ти ја је, као по ли тич ка це ли на, као исто риј ски фак тор, 
не ста је го то во не тра гом. Осим још увек им пре сив них де ло ва моћ-
них од брам бе них зи ди на, да нас је у Истам бу лу те шко мо гу на ћи 
тра го ви ста рог Кон стан ти но по ља.

Не са мо Ви зан тин ци, не го и цео ви зан тиј ски ци ви ли за циј ски 
круг, ко ји пред ста вља ју бал кан ске пра во слав не зе мље, за ви ше сто-
ти на го ди на не ста ли су из исто ри је као др жав не тво ре ви не. За што? 
Ко ја је еко ном ска, по ли тич ка, али и пси хо ло шка прет по став ка, по-
сто ја ла за то? Ви зан тин ци су хте ли да оста ну са мо се би јед на ки. 
Ни су успе ва ли, ни су мо гли, да при хва те зна чај ни је ком про ми се, 
ни су хте ли да се при ла го де, ни ти да чи не би ло ка кав усту пак. Ни-
су же ле ли да при хва те ни сло вен ско-грч ку др жа ву, са исто вер ним 
хри шћа ни ма. Би ли су ису ви ше по но си ти, без об зи ра што су има ли 
све раз ло ге за осе ћај над мо ћи сво је ци ви ли за ци је, та гор дост и осе-
ћај су пер и ор но сти, ко ји је ве о ма ду го имао зна чај не осно ве, би ли 
су је дан од основ них узро ка ње ног не стан ка.

Ин те ре сант ну ин тер пре та ци ју тог осе ћа ња да је Хро ни ка по-
па Си на ди но са Сер ског (Се ре за), из XVII ве ка. Поп Си на ди нус из 
Се ре за, на пи сао је хро ни ку свог гра да, у ко јој по ред оста лог опи-
су је пре но ше ње мо шти ју Све те Пет ке, из Ца ри гра да у Ја ши, где се 
ње не мо шти и да нас на ла зе. То је учи нио ве ли ки кнез Мол да ви је 
Ва си ли је Лу пу, ко ји је пла тио астро ном ске ду го ве Ва се љен ске Па-
три јар ши је. Та ко је сте као пра во да пре не се мо шти Све те Пет ке, 
ко је су по сле па да Бе о гра да, 1521. го ди не, пре не те у Ца ри град. 
Си на ди нос опи су је пре нос мо шти ју и пи ше ка ко је моћ ни вла дар 
Мол да ви је Ва си ли је Лу пу, бос иза шао пред све те мо шти, ка ко је 
ски нуо кру ну, и ка ко је ни чи це пао на зе мљу, у пра ши ну, да им се 
по кло ни. Де ша ва ла су се мно га чу да, ис це ље ња, то ком пре но ше ња 
мо шти ју Све те Пет ке у Ја ши где је би ла са гра ђе на цр ква њој по-
све ће на. Он то све опи су је, и ка же: Ње не су мо шти ле жа ле у ца ри-
град ској Па три јар ши ји 200 го ди на и ни ко ни је хтео да их по гле да, 
не го су го во ри ли: ”Шта је она мо гла да учи ни да бу де све та, об-
48) D. M. Nicol, The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last 

Emperor of the Romans, Cambridge Univ. Press, Canto edition, 1992; http://www.greece.org/
romiosini/fall.html
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зи ром да је Срп ки ња?” ...ли ше ни сво је отаџ би не и сво јих до ба ра, 
по ста ли смо по вод за под смех и пре зир за све на ро де49).

Шта зна чи та ин тер пре та ци ја по па Си на ди но са? Ви ше од 
два и по ве ка по сле па да Ца ри гра да, она се сво ди на то да су са мо-
до вољ ност, са мо љу бље, се бич ност, уско гру дост, сво је вр сни ет но-
цен три зам, узрок жа ло сне суд би не по то ма ка не ка да моћ не и слав-
не Ви зан ти је. 

ИСКУСТВОНЕСТАНКАВЕЛИКЕЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Нај моћ ни је и хи ља ду го ди шње ци ви ли за ци је има ју сво је 
вре ме тра ја ња, мо гу да не ста ну, а узро ци не стан ка не мо ра ју би ти 
мно го раз ли чи ти, у из ве сном сми слу они чак мо гу би ти и ве о ма 
слич ни. 

Мо дел ци ви ли за ци је, ко ји у са вре ме ном све ту по сто ји и вла-
да, је сте да нас ви ше не го икад пла не тар ни мо дел. Не са мо нај бо љи 
и нај е фи ка сни ји, не го и прак тич но да нас је ди ни гло бал ни мо дел, 
та кав да дру га чи ји мо дел прак тич но ви ше и не по сто ји, иако са-
да шња си стеч ска кри за мо жда на ја вљу је ње гов за ла зак. Мо дел ко-
ји се с ма ње или ви ше успе ха при ме њу је ши ром све та: у Ки ни, у 
Ин ди ји, у Ру си ји. Што ипак то не зна чи да тај мо дел ни је у кри зи, 
и да му не пре ти опа сност од трај ног опа да ња. Не ка да је хи ља ду-
го ди шњи ви зан тиј ски мо дел то ком про це са ду гог тра ја ња по сте пе-
но сме њи ван за пад ном ди на ми ком еко ном ског и ци ви ли за циј ског 
раз во ја.

Због то га је те ма Ви зан ти је, ње ног жи во та и тра ја ња (јер: 
шта је хе ге мо ни ја до ла ра пре ма хе ге мо ни ји но ми зме у ду гом тра-
ја њу), зна чај на и ко ри сна, нео бич но по треб на за раз у ме ва ње не са-
мо пре мно го ве ко ва не ста лог, не го и за схва та ње да на шњег светa. 
По треб на и зна чај на да се бо ље упо зна и да се лак ше схва ти од нос 
пре вла сти фе но ме на и мо де ла гло бал ног хе ге мо на, за ко ни то сти 
тра ја ња и опа да ња те по ја ве као ис то ри ског про це са.

ТОЛЕРАНТНОСТ,РИМЉАНИ
ИКОНСТАНТИНОПОЉ

Ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу Ри ма и Ца ри гра да је исто вре ме но 
по сле ди ца јед ног исто риј ског про це са ду гог тра ја ња, с јед не стра-

49) Хронику попа Синадиноса, об ја вио је, на грч ком и на фран цу ском, P. Odo ri co, 
Αναμνησεις και Συμβουλες του Συναδινου, Ιερεα Σερρων στη Μακεδονια (17ος αιωνας), éd. 
“Pi er re Be lon”, Pa ris 1996, str. 164-165; B. Bo jo vić, «Neš to no vo o Sve toj Pet ki”, По ли ти ка, 
25 oкtobar 1999.
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не, а с дру ге стра не су ко ре ни њи хо вог рас ко ра ка у са мој при ро ди 
те две кул ту ре и ци ви ли за ци је. Узми мо са мо је дан при мер, Грч ку и 
Рим. Рим је био ве ћа ци ви ли за ци ја, Грч ка је има ла знат но раз ви је-
ни ју и ху ма ни ју кул ту ру. У Ри му је глав ни кон цен зус ста нов ни штва 
ства ран око аре не50), у ко јој је про ли ва ње људ ске кр ви би ло глав на 
атрак ци ја. То је био ре ци див, је дан об лик људ ске крв не жр тве као 
је дан од обе леж ја па ган ства, оно га што је ”мр ско пред Го спо дом”, 
по Ста ром за ве ту. 

У Грч кој, у исто вре ме, глав но оку пља ње, кон цен зус, по сто ји 
око ста ди о на и спорт ског над ме та ња, без про ли ва ња људ ске кр ви. 
Же сто ког над ме та ња, али без про ли ва ња људ ске кр ви. Хи ља ду го-
ди на по сле то га, ка да пр ви Кр ста ши до ла зе у Ви зан ти ју, у пр вом 
кр ста шком по хо ду, Ана Ком нен у Алек си ја ди опи су је са бла зан у 
очи ма Ви зан ти на ца од то га што све ште на ли ца са За па да про ли-
ва ју људ ску крв сво јим ру ка ма и по сле то га слу же ми су51). Не што 
не схва тљи во за Ви зан тин це52).

А као што се зна, пра во слав ни све ште ник, ако слу чај но ауто-
мо би лом уби је не ког, не мо же ви ше да бу де све ште ник. Раз ли ка 
из ме ђу те две нај зна чај ни је европ ске ци ви ли за ци је у ста ри јој исто-
ри ји, као и из ме ђу њи хо вих ба шти ни ка, има и фор мал них, док три-
нар них, кон цеп ту ал них, и дру гих, те раз ли ке су чи ни ле, али и да-
нас ути чу, да се љу ди не мо гу не кад ла ко раз у ме ти. 

Сва ке тре ће го ди не се одр жа ва ју сим по зи ју ми „Пр ви, Дру ги, 
Тре ћи Рим“, у Ри му, Ца ри гра ду и Мо скви. Ево и јед ног ма ли ци-
о зног пи та ња за ка то ли ке: „Пр ви Рим је, као што зна мо, био па-
ган ски53). Дру ги Рим је Ца ри град. Тре ћи Рим је Мо сква. Ру си би 
до да ли - и че твр тог не бу дет.“ „А ко ји сте ви број?“

Реч је у ства ри о фа мо зном пи та њу Tran sla tio ime rii, по зна-
том фал си фи ка ту та ко зва не Кон стан ти но ве да ров ни це, сло же ном 
ком плек су пи та ња ве за ном за од нос Кон стан ти но по ља и Ри ма54), 

50) P. Veyne, Le pain et le cir que, Pa ris 1995 ; L. Jerp hag non, Histoire de la Rome antique : Les 
armes et les mots, Paris 2008;

51) Ana K omnen, A le xiade I ( I-I V), kr it ičko iz danje  te ksta, fra nc. p revod, ko mentar i  i uvodn a 
stud ija ,  B.  Leib, P ariz 19 67 2, st r.  CLV II-CLVII I. 

52) Поносни на хеленско порекло своје културе још више него на римско порекло својих 
институција и свога племства, Византинци су волели да говоре како “Римљани имају 
своје законе, али ми имамо своје. Римски су обичаји без умерености, сурови и иду до 
проливања крви, али наши су човечни”, Ci tat Jovana Zlatousto g kod: A.   Gu illou, La Civ-
ilisation   byzant ine, Pariz 1990 (прво издање 1 974), str .  374.

53) L. Jerphagnon, Les di vin s  Césars : Idéo lo gi e  et pouvoir  d ans la  Ro me impéria le , Paris 2009.

54)  I. Dujčev,  “La   cr ise idéol ogique de 1203- 1204 et se s  réperc ussions sur la civilisation byz an-
t ine”, Cah iers  d e  travau x e t de  conférenc es  I -Christianisme by zanti n et  a rc hé ologi e chrétie-
nne,  Pariz  1976,  str. 5 -68; Hél ène Ahrweiler, “Constantinople S econde Rome:  le tour nant de 
1204”, i n  Roma Cos tantinopoli Mosca Da  Roma alla terza Ro ma ,  Studi I,  Napux   1983, str. 
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цар ства и пап ства и слич но55). Пи та ња ве за них за осни ва ње Ца ри-
гра да – пре но са пре сто ни це Рим ске им пе ри је у Кон стан ти но пољ, 
цар ства ко је по ста је хри шћан ско, по ста је Но ви Рим. И прак тич но, 
Рим ни ка да ни је био исто риј ски цен тар хри шћан ског цар ства. 

ВИЗАНТИЈАИЕВРОПСКИСРЕДЊИВЕК

Од по чет ка дру гог ми ле ни ју ма у За пад ној Евро пи по чи ње да 
се уоп шта ва је дан но ви на чин роб но нов ча не раз ме не ко ју је Фер-
нан Бро дел на зи вао ар те ри јал ном, или раз ме ном на да ле ко56). Тај 
но во на ста ју ћи на чин про ме та и раз ме ре до ба ра умре жа вао је и хо-
мо ге ни зо вао за пад но е вроп ске про сто ре57).

У Ви зан ти ји је пре о вла ђи ва ла тзв. ка пи лар на при вре да, јед на 
пре те жно аутар хич на при вре да, нов ча на и роб на раз ме на58). Што 
зна чи да је сва ка жу па има ла соп стве ну еко ном ску са мо до вољ ност. 
То је ина че био ста ри ји вид при вред ног про ме та где ни су пре о вла-
да ва ле та ко обим не раз ме не као у Евро пи где је на при мер Ха рин-
га из Бал тич ког мо ра до спе ва ла до уда ље них де ло ва кон ти нен та у 
вре ме ве ли ких по сто ва. На сли чан на чин је вр ше на раз ме на жи та-
ри ца и дру гих нај по треб ни јих про из во да, не са мо лук су зне ро бе. 

304-3 15 ; D. M.  Nicol,   “The papal sca nda l” ,  in  The O rthodox  Ch urces and the Wes t (Papers  
r ead at the four teenth summe r meeting and the fifteenth w in te r m eeting o f the E ccl es iastical 
Histor y Society, ed.  by  D. Bake r),  S tudie s in Church  History 13, O xf o rd 1976, str.  141-1 68 ; 
о антилатинском ставу  у Византији (крај XI века), као и о латинским заблудама после  
1204, види Hél ène Ahrweiler, L’idé ologie politique de l’empire byzant in , Pari z 1975,  стр . 
 75-87,  1 03sq.; B.  Ferjanč ić ,  “Rapports entre G recs et Latins  ap rè s  1204”, ZRV I 10 (1 967), 
стр.  171-176.

55) О подели власти у Византији, видети: G. Dagr on , Emper eu r  et prêtre. Etu de sur le 
 “cé saropap isme ” byzantin, P ar iz (Ga lli mard) 1 996 , дело  које у знатној мери отклања још 
увек жилаве предрасуде  у овој области и  представља последњу реч о  природи световне 
и црквене власти у Византији. Видети такође, S. Run ci man, The B yza n tine Theocracy, 
Ci nc in nati 1973;  као и  веома корисну студију на сличну тему:  D. M. Nicol,  “La pensée 
politique byzantine ” , in Histoir e  de la pen sé e  po litique  médiévale 350-1450, sous la  dir ec tion 
 de  J. He nd er son Burn s,  Pariz  1993, стр. 49- 75.

56) F. Bra ude l, La dyna mi qu e  du capita lisme , P aris 1985, p. 2 8- 29, 47 . О експанзији урбане 
економије на Западу  крајем средњег века,  c f.  A . Tenenti, La form a zione del  mondo 
modern o, XIV-XVII  secolo , B ologna 1980 ,  p. 58-65 ,  126-129.

57) F. Braudel, “Monnai es  e t  civilisatio ns . De l’ or  du Souda n  à  l’ argent d’Amé r ique.  Un drame 
méditerrané en “, Annale s ,  ja nvier-mars  1 946, p. 9 s q.;  I d., Civ ilisation matérielle, économie et 
cap it alisme , XVe-XVIIIe s iè cle, t. 1. Les  structures  du quotidi en : le pos sible et  l ‘i mpossibl e , 
Paris  1979, p.  394-396,  403.

58)  The  Economi c  His tory o f  Byzantiu m: Fro m t he Seve nt h throug h  th e Fifteen th C en tury, 
 An geliki  E. L aiou, Edit or- in-Chief, S ch olarly  Committee, Ch ara lambos Bo uras , Cécile Mor-
risson, Ni co las Oikono mides†, Constant in e Pitsa kis , Published  by  Dumbarton O aks  Research 
Li bra ry and Col lection,  Wa shington , D. C., in three volume s as number 39 in  the series, 
Dumbarton   Oa ks Stu dies, 2 002 Dum barton Oaks Trust ee s for H arv a rd Univers i ty  Washing-
ton, D.C.
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Ин тер ак ци ја европ ске еко но ми је ни је мо гла има ти са мо по вољ не 
по сле ди це, ка ко при вред на до бра та ко се и глад и епи де ми је ши-
ри ли на уда ље ним про сто ри ма и у ве ли ким раз ме ра ма. Ви зан тиј-
ски про стор пред ста вљао је дру ги тип дру штва, оног на ста лог из 
ан тич ког и по зно ан тич ког на сле ђа, у Евро пи је би ло знат но ма ње 
тог кон ти ну и те та. Дру штво и при вре да Ви зан ти је би ли су ма ње 
кон ку рент ски, ма ње ефи ка сни, то је би ло исто вре ме но раз ви је ни-
ја ци ви ли за ци ја али и с ма њом раз вој ном ди на ми ком, на ро чи то у 
обла сти при вре де и еко но ми је. Ви зан ти ја је пред ста вља ла нај ви ши 
сте пен раз во ја дру штва ста ри јег ти па, За пад по че так за ма ха јед-
ног но вог еко ном ског, дру штве ног и др жав ног обра сца чи ја пр ва 
екс пан зи ја по ду да ра с по кре та њем кр ста шких ра то ва59). Ди на ми ка 
ста ри јег обра сца уре ђе ни јег и ста бил ни јег дру штва одав но ни је ви-
ше би ла у екс пан зи ји, оно ни је би ло ни та ко агре сив но, као за пад-
но дру штво, дав но је про шло сво ју зре лост и вр ху нац, по сто ја ло и 
оп ста ја ло је ви ше у тра ја њу не го у успо ну. 

За раз ли ку од европ ског су мор ног и ин кви зи тор ског Сред-
њег ве ка60), у Ви зан ти ји ни је би ло не то ле ран ци је у оној ме ри и на 
исти на чин као на За па ду. Кул ту ра хе лен ског је зи ка ни је има ла са-
мо је дан обра зац, ка рак те ри сти чан за мо но те и стич ку ис кљу чи вост. 
У Ви зан ти ји је увек у ма њој или ве ћој ме ри по сто ја ла од ре ђе на 
ди хо то ми ја, кре а тив ни ди ја лог и пре пли та ње, ите рак ци ја и то ле-
ран ци ја из ме ђу ан тич ког на сле ђа и хри шћан ске те о ри је и прак си-
са61). На ра шта ји су се вас пи та ва ли на „Или ја ди“ и „ Оди се ји“, на 
Хо ме ру и Плу тар ху, на Пла то ну и Ари сто те лу, и, на рав но, на хри-
шћан ству и на ње го вим све тим оци ма, ис по вед ни ци ма и фи ло со-
фи ма. И то пре пли та ње ху ма ни зма62) и хри шћан ства, та ди хо то ми ја 
све тов ног и ду хов ног је чи ни ла то ле ран ци ју ка ква ни је по сто ја ла у 
за пад ним де ло ви ма Евро пе, па ни код Сло ве на, ко ји су та ко ђе би ли 
нео фит ски и ско ро је вић ки ми ли тант ни и ис кљу чи ви. Не у ме ри и 
на на чин као што је то би ло на За па ду, али, ре ци мо, Гри го ри је Ца-
59) P. Alphand ér y, La Chrét ienté et  l’idée de cr oisad e,  Pariz (Albin Mic h el ) 1954;  R. Grous-

set, Histoire des  c ro isades et du ro y aume franc   de  Jérusa lem 1-3, Pariz (Perrin)  1991 (ново 
издање); Id.,   Le s Croi sades, Pariz (PUF) 199 4;  ; J.-C . G u illebaud, Sur l a route des   cr oisade s,  
Pariz (Arléa)  1993; J. Richar d,  L’Esprit de la Crois a de , Pariz  (Cerf)  1970; P. Rousset, His-
toire d’une idé ologie, l a  Croisade ,  Lozana  (L’Age d ’Ho mme) 1983 ; R. Go us set, L’ épo pée des 
 Croisades, Pariz (Perr in) 1995, str. 20. 

60) V. Bayer,  Ug ovor s  Djav olom.  Pro cesi protiv čarobnjaka u Evropi a na po se  u Hrvat skoj, 
 Za gre b 1982.

61) D. M. Nic ol, Churc h  and Society  in  Byzantiu m,  Cambridge Univers ity  Press, 20 08 , 176  с тр. 
., C.G. C onticel lo, Vassa  Co nt icello (d ir .) ,  La théologi e  byzantine  et sa trad it ion, Turnhout  
2002;

62)  P. Lemerle, Le  Pr emier Hum an isme by za ntin. No tes   et remarque s  su r enseigneme nt  et cultu re 
 à  Byzanc e d es  ori gines au  Xe sièc le, Paris 19 71. 
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блак, и дру ги, осу ђу ју то хе лен ско на сле ђе код Ви зан ти на ца као 
па ган ско63). По сто ја ла је кул тур на и ми са о на сло је ви тост из ме ђу 
цр кве ног и све тов ног по гле да на свет, из ни јан си ра ност и из ве сна 
сло бо да са ве сти ка квих прак тич но и ни је би ло дру где у хри шћан-
ству. Све оно што се на За па ду по чи ње да раз ви ја тек у Но вом ве ку. 
Зна чи, Ви зан тиј ци су од у век има ли оно што у Евро пи на ста је тек 
по чев од Ху ма ни зма и Ре не сан се. С тим што Ху ма ни зам и Ре не-
сан са има ју за по сле ди цу оси па ње хри шћан ског по гле да на свет, у 
Ви зан ти ји се то је дин ство ни је растакалo. Оно се одр жа ва ло у јед-
ној ор ган ској си нер ги ји све тов ног и ду хов ног, по рет ка (так си са) и 
му дре уме ре но сти (ико но ми је)64). Ан ти но мич ност, ка ко је Ге ор ги-
је Остро гор ски на зи вао ви зан тиј ски на чин ми шље ња, мо гао би се 
об ја сни ти као сво је вр сно је дин ство су прот но сти, сту пањ у раз во ју 
по гле да на свет ина че не при ме рен за пад ном сред њем ве ку65). Ви-
зан тиј ска ци ви ли за ци ја је у тој ме ри би ла раз ви је ни ја од оста лих, 
ве ћим де лом свог тра ја ња, да се њен пут те шко и мо гао спо ји ти са 
пу тем оних чи ји је успон тек по чи њао, њи хо ве су се пу та ње мо гле 
укр сти ти али им се суд би не ни су су сре ле у јед ној рав ни66). Ту не где 
и ле жи из гле да кључ за раз у ме ва ње не спо ра зу ма, не то ле ран ци је и 
муч но пре мо сти вог не ра зу ме ва ња, не ка да, али је два ма ње и са да, 
из ме ђу два обра сца на ка да је дин стве ног ци ви ли за циј ског кван ту ма 
и ње го вог на сле ђа.

ЦРКВА,НОСИЛАЦКУЛТУРНЕ
ИДУХОВНЕБАШТИНЕ

Опа да ње, су мрак и ко нач ни пад Ца ри гра да 1453, ти ме и по-
след њих оста та ка Ви зан ти је од јек нуо је као по след њи чин ње не 
ду ге аго ни је. Де спот Ђу рађ Бран ко вић за тво рио се у да ни ма жа ло-
63) Б. Бојовић, Isto ri ja i eshaton - Histoire  et es chatol ogie . Из историје књижевности 

јужнословенског средњег века  -  De l’hist o ir e  et de  la  li ttératur e du Moye n Age sud-slave, 
Pari s- Vrnjačka Banja 2008, стр. 17 7-178, n. 62, 63 . 

64) Elen Arvel er,  Политичка идеологија византијског царства, превод, Б. Бојовић, предговор, 
Љ. Максимовић;  éd : “Филип Вишњић”-  Београд, col. “Retrospektive”, Београд   1 988, стр. 
1 42 -1 53; G. Richter, O ik ono mia. Der  Gebrauch des Wortes . Oikonomia im Neuen Testament, 
bei den Kirch env ä te rn un d  de r theoog is che n Litte ra tur bi s ins  20  Juh rhunde rt ,  Wa lt er de Gr-
uy ter, Be rlin- Ne w  Yo rk 2005,  IX + 7 53 стр.

65) Док  с у библ ио теке  не кадаш њи х  најва жни јих центар а  ри мск о-визан тиј ске ци вил изациј е 
на Истоку и  Југу  Медите ра на у  сре д ње м веку ј ош  увек чува ле  стотин е хиљ ада ру ко пи са 
ан ти чког  и  ср едњевековног  к ултурног  наслеђа,   дотле је у  с редњем  ве ку највећа библ-
иотека на Зап аду, на  Сор бони,  има ла јед ва нек о лико хиљада рукописа.

66) Б.  Б ојовић,  “Синдром троугла на раскршћу светова”, in  Les Serbes et  l’Europ e, Истор-
ијски институт САНУ, Београ д 1996, стр. 413-425 (р езим е на енглеском, стр. 426-429 ) .
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сти за не ста лим хи ља ду го ди шњим Ро меј ским (Рим ским) цар ством. 
Евро па и ње ни дво ро ви би ли су све сни да је до та да нај ва жни је 
по гла вље ње не исто ри је за на век за тво ре но. Ве ко ви ма на го ми ла ва-
но ду хов но и ма те ри јал но на сле ђе ви зан тиј ске ци ви ли за ци је ни је 
не ста ло, као што ње но зра че ње ни је мо гло пре ста ти. Де ло ви Ро меј-
ске ели те на ла зе уто чи ште у Ита ли ји, Ср би ји и да ље. Они пре но се 
ви зан тиј ско на сле ђе, ан тич ке и ви зан тиј ске ру ко пи се и дру ге дра-
го це но сти. На тај на чин ути ру пут оно ме што се ка сни је на зи ва Ху-
ма ни змом и Ре не сан сом, до при но се об но ви ан тич ког на сле ђа. До 
та да је то по себ но пи са но и на уч но на сле ђе, пре у зе то из Ви зан ти је, 
ви ше има ло из ве сни кон ти ну и тет у арап ским зе мља ма, ко је су не-
кад би ле ви зан тиј ске и ко је ње го вим пре но ше њем та ко ђе у до број 
ме ри за ду жу ју европ ски За пад. 

Је дан део Ро ме ја од ла зи још знат но ка сни је у ру мун ске зе-
мље, на зва ни фа на ри о ти ма по Фа на ру де лу Истам бу ла, они на ста-
вља ју да пре но се и одр жа ва ју ду хов ни и кул тур ни, уне ко ли ко и 
ин сти ту ци о нал ни кон ти ну и тет не ста ле ци ви ли за ци је. Ве ли ки ру-
мун ски исто ри чар Ни ко лае Јор га је то но во ве ков но тра ја ње и зра-
че ње Ро меј ске им пе ри је на зи вао ”Ви зан ти ја по сле Ви зан ти је”67). 
Пре но ше на од стра не ви зан тиј ских и срп ских68) из бе глих ели та 
иде ја ро меј ског на сле ђа уоб ли ча ва се у Мо сков ској Ру си ји у по јам 
Тре ћег Ри ма, уни вер зал ног хри шћан ског пра во слав ног цар ства, 
пре ма ру ским и цр кве ним схва та њи ма ле ги тим ног на след ни ка 
Кон стан ти но ве им пе ри је.

Ка ко је не ста ло цар ство, та ко је не ста ла ви зан тиј ска др жав на 
и зе мљи шна ари сто кра ти ја, ко ја ни је има ла исту дру штве ну уло гу 
као фе у дал но плем ство у Евро пи. Ње на се зва ња и ти ту ле ни су као 
у Евро пи на сле ђи ва ли јер су у пр вом ре ду би ли у не по сред ној др-
жав ној функ ци ји, је би ла је то функ ци о нер ска ари сто кра ти ја. Не-
стан ком др жа ве Ро ме ја, из гу би ла се и сврхa ње ног по сто ја ња. Ин-
те ре сант но је да cе је дан део тог гор њег дру штве ног сло ја, из гле да 
пре то чио у тур ско вре ме у клир, у цр кве ну хи је рар хи ју. Нај ди рект-
ни ји, ако не и је ди ни ин сти ту ци о нал ни на след ник Ви зан ти је оста-
ла пра во слав на Цр ква69), јер је ва се љен ски ца ри град ски Па три јарх 
67) N. Iorga, Byzance après By za nce, Balland, P aris 199 2,  стр. 2 53-275 (епилог В.  Кнд еа).

68)   V. Jablon sk ij, Пахомий Серб и его агиографические писания, St. Pétersbourg 19 08; G. Or-
lov,  “Пахомије Србин и његова књижевна делатност у Великом Новгороду”, P ri lozi KJIF 
XXX VI (19 70) , s tr. 214-239; D.  S. Li k hatc ho v, Poét iqu e  historique de la li ttérat ure russe, 
Paris 1988, str. 19; B. I. Bo jo vić, L’idéol ogie monarchique  d ans les hagio-biographie s d yn-
ast iques du  Moye n- Ag e serbe, Roma 1995, str. 20 0, n. 14 8- 151.

69) S. Run ciman, The G re at  Chu rch in  cap tivity: A study of the Patriarchate  of  Constantinople 
from  the  ev e  of the  Tu rk ish conq ues t  to the Greek war  of inde pe nd en ce, Un iv ersity  p ress 
 (1968),  455  str.
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био ет нарх прак тич но свих хри шћа на сул та но вог цар ства, за Тур-
ке је био по гла вар це лог хри шћан ског ро да. Чак по сто је слу ча је-
ви где се ти ту ли ше као па три јарх и цар (ва си левс)70). Ва се љен ска 
Па три јар ши ја је под тур ском упра вом об но ви ла сво ја пр во бит на 
пра ва, она ко ја су по сто ја ла пре на стан ка бу гар ске и срп ске цр-
кве. Укинутa је бу гар ска па три јар ши ја, уки ну та је ско ро је дан век 
ка сни је Пећ ка па три јар ши ја, и ус по ста вље на је са мо јед на, Ца ри-
град ска па три јар ши ја. Са мо су Јер ме ни има ли сво ју по себ ну цр кву, 
али Јер ме ни ни су исте кон фе си је као пра во слав ни, они при па да ју 
та ко зва ној до-хал ки дон ској ве ро и спо ве сти71). 

Чи тав век по сле об но ве те све оп ште ју рис дик ци је Ва се љен-
ске па три јар ши је на Бал ка ну и у Ма лој Ази ји, 1557, об но вље на 
је Пећ ка па три јар ши ја, за хва љу ју ћи ве ли ком ве зи ру на ото ман ској 
Пор ти Мех ме ду Со ко ло ви ћу, Ср би ну из Бо сне, из Ви ше гра да, ко ји 
је свог бра та или бра ти ћа по ста вио за Па три јар ха Ма ка ри ја. Та дру-
га срп ска па три јар ши ја одр жа ла се пу на два ве ка. Уки ну та је бе ра-
том сул та на Му ста фе III сре ди ном XVI II ве ка (1766), због по ли тич-
ког де ло ва ња па три ја ра ха, ко рум пи ра но сти и сплет ки на Пор ти. 
Об но вље на Пећ ка па три јар ши ја има ла је, иако је не до вољ но про у-
чен и ува жен у срп ској исто ри о гра фи ји, углав ном због по мањ ка ња 
до ку мен тар них из во ра, из у зет но ве ли ки зна чај у срп ској исто ри ји. 
Одр жа ла је срп ски на род у нај те жим вре ме ни ма тур ске до ми на ци-
је. Осим, раз у ме се, ва се љен ске Па три јар ши је, она је би ла је ди на 
пра во слав на ауто ке фал на цр ква, је ди на са мо стал на пра во слав на 
цр ква у тур ској ца ре ви ни на Бал ка ну. Пећ ка Па три јар ши ја је за у-
зи ма ла при бли жан про стор, ако не и ве ћи, од бив ше Ју го сла ви је. 
Осим охрид ске ар хи е пи ско пи је, ко ја ни је би ла у ње ним окви ри ма, 
у ње ном са ста ву су билe Скоп ска, Со фиј ска, Те ми швар ска, Бу дим-
ска, Бе о град ска, За гре бач ка ми тро по ли ја, све до гра ни ца да на шње 
Сло ве ни је. Што зна чи да је за у зи ма ла не где око 80% по вр ши не Ју-
го сла ви је. Ка да се узме у об зир про стор Бу дим ске, Те ми швар ске 
и Со фиј ске ми тро по ли је, Пећ ка па три јар ши ја се од XVI до XVI II 
ве ка про сти ра ла на про сто ру ве ћем од по вр ши не бив ше Ју го сла-
ви је72). За тих два ве ка она је од и гра ла уло гу ет но-кон фе си о нал ног 

70)  P .  Nas tur el ,  “Denys II de C onstantinop le “empere ur  e t patriarche” (154 6)”, Etude s bal-
kaniques. Cahiers Pierre  Belon. R echerches in te rdis ciplin air es sur  les mondes hel lé nique e t 
 balkanique 4 (éd. “De  Bo cc ard”) , Pari s 1 997, p .  135 -146.

71)  Обично се см атр а да ј е Ц ариград ски пат риј арх добио ј ош  о д М ехмеда О сва јача в ла ст 
на д с ви м  Хришћ ан има који  призн ају Халкидонск и  Саб ор ,  ко к је  Јер менск и патриј арх  
постао  по глава р с вих моно фи зитских Хриш ћа на, новија и страж ивања говоре  у прилог 
то ме да је т а хије рархизација н астала т оком историјско г  п роцеса кон ачно оств ар еног у 
то м облику тек у XVIII  веку, B. Hayberger, C hrétiens du monde a rab e,  éd. Autr em ent, P aris 
20 03 ; Y.  Coub age, P. Ferg us , C hr etien s et Juif s dans  l'Is lam ar abe  et turc, Fayard, Paris 1996.

72)  Ђ. Слијеп чевић , И сториј а  Српске  православне цркве I. Од покрштавања  Срба до кр аја 
XV II I века , Диселдорф 1978, стр. 29 8-4 83; Р. Самарџић, Усмена  народна хроника,  Нови 
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оку пља ња у скла ду са у то вре ме у Тур ској по зна том по ја вом из јед-
на ча ва ња ет нич ке и кон фе си о нал не при пад но сти73).

ВИЗАНТИЈСКОНАСЛЕЂEИЗАПАД

Ви зан тиј ско на сле ђе је и у на шем вре ме ну при сут но, у пр вом 
ре ду у об ли ку пра во слав не ве ро и спо ве сти. То је ве ро и спо вест Грч-
ке и Ру си је у пр вом ре ду, али и у оста лим пра во слав ним зе мља ма, 
као и у пра во слав ним ра се ја њи ма ши ром све та., Не по сред ни кон-
ти ну и тет Ви зан ти је, ин сти ту ци о нал ни и ге о граф ски, ме ђу тим не 
по сто ји. По сто је раз ли чи ти об ли ци кул тур ног на сле ђа, го то во сви 
об ли ци тог на сле ђа ро меј ског цар ства и ње го ве ци ви ли за ци је осим 
др жав ног кон тинуите тa. Са мо по се би већ то ука зу је на ис тро ше-
ност и пре жи ве лост те вр сте др жав ног обра сца.

По треб но је има ти у ви ду и то да је ви зан тиј ска др жа ва, ви-
ше не го дру ге др жа ве сред њег ве ка, ви ше не го и сам Рим, би ла те-
сно ве за на за град и ур ба ну ци ви ли за ци ју, тач ни је за ње ну пре сто-
ни цу74). Она на ста је осни ва њем као што не ста је па дом под тур ску 
власт тог гра да, Ца ри гра да – ко ји по ста је Истам бул.

Ма ло је ко ја ци ви ли за ци ја у исто ри ји има ла та ко бру та лан 
и нео по зив крај. Еги пат ска ци ви ли за ци ја се ве ко ви ма пре та па ла 
у хе ле ни зам, рим ско и ви зан тиј ско цар ство. Па ган ске и мно го бо-
жач ке ре ли ги је и ци ви ли за ци је су би ле то ле рант ни је и при ла го-
дљи ви је. Хе ле ни стич ка гло ба ли за ци ја Алек сан дра Ма ке дон ског 
вр ше на је на тај на чин, Пто ло меј ска ди на сти ја је у Егип ту усво ји ла 
ло кал ну ре ли ги ју у не кој вр сти грч ко-еги пат ске кул тур не син те-
зе и вер ског еклек ти зма. Та мо где је не кад цве та ла хи ља ду го ди-
шња ме ди те ран ска и три кон ти нен тал на ци ви ли за циј ска син те за од 
ње ног не стан ка до да нас на ла зи се јед на од нај о штри јих гра ни ца 
два нај че шће су прот ста вље на све та. Не ста нак ви зан тиј ске син те зе 
озна ча ва пр ви по че так су ко ба ци ви ли за ци ја о ко ме се у на ше вре ме 

Сад  19 78, стр.   124-13 0.

73)  На Блиском и  Сре дњем Исто ку,  који су од  XVI  па  све до  почетка  XX  в ека би ли у са ст-
аву От ом анс ког ца рс тв а, фра нцу ск и м исионар  Мишел  Фабр ј е 1682 и збројао  7 хриш-
ћанских  и  7 нехр иш ћанских  такви х з аједниц а:  Гр ци, Је рмени, Сири ја нци, Марон ити, 
Несторијан ци, Копти ,  Ша мси , зат им : Т урци, Ар апи, Курди, Ту рк ме ни, Ја зи ди, Д руз и, 
Јевр еји. Конгло мерат  к оји је  из тад ашњ ег  е вропског угла он  назвао  ”својев рсниом  В ави-
ло нском зб рк ом ”. Већ о са м десетак годи на касније, Волтер ј е у ду ху тадашњег века пр-
ос ве ћености ту и ст у ”збрку” с матрао  узором толера нц ије и плурализ ма , Volt ai r e, Cath-
échisme d'un honnête homme ,  Pa ris 1763.

74) P . M ag dalino, Constntinople médiévale. E tudes su r  l’ évoluti on des st ru ct ures urbaine s , Paris 
1996, 117 pp.; Љ . Максимовић, Град у Византији, Београд 200 3,  стр. 26 1.
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го во ри ви ше не го ра ни је75). Је дан од узро ка тог ста ња у ду гом тра ја-
њу је сте у не по мир љи во сти мо но те и стич ких ве ро и спо ве сти, иако 
је она упра во у Ви зан ти ји би ла ма ња не го код ње них ка ко за пад них 
та ко и ис точ них су се да, дру ги али не и ма њи је сте у ис кљу чи во сти 
и ри гид но сти др жав них ор га ни за ма ко ји ву ку по ре кло од рим ске 
др жав не тра ди ци је76).

Ви зан тиј ско кул тур но, књи жев но, ми са о но и те о ло шко на-
сле ђе, иако је све ви ше по зна то у све ту оста је још увек да ле ко од 
нај ве ћег де ла кул тур не и уни вер зи тет ске, још ви ше од ши ре јав но-
сти. Оста је још увек ису ви ше мно го нео бја вље них и не пре вед них 
тек сто ва, ко ји че ка ју сво је пре во ди о це и чи та о це. Да нас има све 
ма ње оних ко ји зна ју ви зан тиј ски грч ки, ста ро грч ки. Фран цу ска и 
фран цу ски је зик оста ју још увек нај ва жни ји за по зна ва ње ви зан-
тиј ског на сле ђа јер је на том је зи ку об ја вљен да ле ко нај ве ћи део 
ка ко на ра тив них та ко и нор ма тив них из во ра.

У Фран цу ској је об ја вље но, са мо у јед ној се ри ји ко ја се зо ве 
Хри шћан ски из во ри, пре ко 300 на сло ва те огром не кул тур не ба-
шти не. Ипак и то што је об ја вље но, је ма ло по зна то јер има ка рак-
тер струч не ли те ра ту ре, узак је круг оних ко ји би се ти ме ба ви ли, 
при том та де ла све тих ота ца пред ста вља ју за и ста ве о ма обим но 
и дра го це но на сле ђе. Ви ше до сту пан део кул тур ног на сле ђа је су 
фре ске и ико не77), а њих је знат но ма ње оста ло, бар на ужем де лу 
про сто ра бив ше Ви зан ти је, у Тур ској. За сра змер но крат ко вре ме, 
за пе де се так го ди на78), об ја вље но је пре ко 520 де ла све тих ота ца 
Цр кве и оста лих ауто ра хри шћан ске књи жев не ба шти не. Те шко је 

75)   В. Роман, “Империја и лимес”, Економика 10-12, Београд 1994, стр. 70-75. Одређујући 
као западни свет само онај који сачињавају католичке и протестантске земље, и залажући 
се за његово јасније одређиваqе у односу на остале делова човачанства, амерички аутор 
Самуел Хутингтон на свој начин је потрврдио тезе В. Романа о екскузинистичкој страни 
западног универзализма демаркационом линијом која дели православне од западних 
хришћанских народа, видети:  S. P. H untington, “The West Unic  n ot Univers al”, For ei gn  
Affairs , N ov em b ar- Decembar  19 96 (US A) , str.  28 -46 (H unt in gton je bi o  Profeso r  Hrarvard 
Univerzite tа ,  шеф катедре за Харвард Академије за Интернационалне у упоредне 
студије, директор Института за стратешке студије, Th e  C lash of C iv il iz at ions an d the Re-
making  of  World O rd er , 1993, Fore ig n Affa irs. Ху нтингтон се инспири ше дело м  Ferna nd 
Brau del, G r am maire des civil is ations,  Пар из 1987.  У балканским  ра то вима 90-т их  година 
прош ло г  века Х aн тингт он  је в ид ео нај бо љи  д ока з своји х т еорија. Да би  се  избегли кон-
фликти те врсте, он  је упозор а ва о о опасности  од угрож а вања г раница између в е лик их 
циви ли зацијски х система.

76)  L. Jer phagnon, Les divins  Césars : Idéologi e e t pouvoi r  da ns la  Rome impéri al e,  Paris 2009.

77) Lau re n ce Brottier,  L’appel des “demi-chréti ens”à la  “vie angélique” . Jea n C hrysostome  pr-
éd ic ateur e ntr e  id éal monasti que e t  ré a l ité mondai ne ,  Cerf,  Pa ris 2005,  432  стр. 

78) Cod e théodosien, I-XV – Code Just inien  –  Constitu t io ns  S irmondie nne s.  L es  lois religi eu-
ses  des  em p ereurs romains d e Constanti n  à Thé od ose II (31 2- 438) –  Vo l. II,  Ве рс ки закони 
од Теодо си јевог и Ј ус тин ијано во г... су  об јавље ни  јан уара 200 9,  под броје м 531 едиц иј е 
 So urces chré ti ennes,  париског издав ач а Cerf.
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ре ћи ко ли ко још мо же би ти нео бја вље них на сло ва али је то си гур-
но ни је ма ли број, тек пред сто ји ши ре упо зна ва ње са том об ла шћу 
кул тур не ба шти не, јер то је нај вред ни је на сле ђе хри шћан ске ци-
ви ли за ци је уоп ште. У сред њем ве ку на За па ду тaкав при ступ и на-
чин ми шље ња је два да мо же да се за ми сли. У пи та њу је раз ли ка у 
схва та њи ма и ме то ду ми шље ња, ко ји пред ста вља ма ње ис кљу чив, 
ис ку стве но ви ше осми шљен при ступ. Ви зан тиј ски при ступ те о ло-
ги ји, фи ло зо фи ји, је из ни јан си ран, са ди хо то ми јом ан тич ке ми сли, 
нео пла то ни стич ког схва та ња, и хри шћан ског схва та ња, са ди ја ло-
гом, са уза јам но шћу про жи вље ног ду хов ног опи та. То ни је она ис-
кљу чи вост и фа на ти зам, схо ла стич ки фор ма ли зам ко ји у сред њем 
ве ку по сто ји у Евро пи, као и у не ким дру гим де ло ви ма све та. 

Ми са о ни по сту пак Ро ме ја је уне ко ли ко бли жи но ви јем на-
чи ну ми шље ња, у оном сми слу ка да је још увек мо гућ ди ја лог, то-
ле ран ци ја, раз ме на ми шље ња, ис ку ста ва, до пу ња ва ње, до пу ште на 
из ве сна рав но те жа су прот но сти - син те за раз ли ка.

ИСТОРИЈАИПАМЋЕЊЕ

Исто ри ја Ви зан ти је, у зе мљи ко ја је ко лев ка на у ке о Ви зан-
ти ји, у Фран цу ској, тек од пре пар го ди на је по ста ла пред мет у на-
став ном про гра му уни вер зи те та – за пост ди плом ске сту ди је79). При 
том је Фран цу ска не са мо ко лев ка ви зан ти но ло ги је, не го и зе мља у 
ко јој је нај ви ше тек стовa о Ви зан ти ји об ја вље но, пре ве де но, про-
у че но, зе мља са нај ва жни јим цен три ма за про у ча ва ње исто ри је и 
ци ви ли за ци је Ви зан ти је. Чи ње ни ца је и по ред то га да се на уни вер-
зи те ту мо же по ста ти исто ри чар, за вр ши ти фа кул тет, а да се при том 
не по ла же ис пит из исто ри је Ви зан ти је. Чи ње ни ца да је од пре го-
ди ну и по да на ви зан тиј ска исто ри ја по ста ла про грам ски пред мет 
зна чи да се у но ви је вре ме не што ме ња. Мо гу ће да је то у не кој ве зи 
са про ши ре њем ЕУ на са да већ три бал кан ске пра во слав не зе мље, 
бо љег уви да у зна чај исто ри је Ви зан ти је, због по сте пе ног не ста ја-
ња не ке вр сте ком плек са ко ји је од вај ка да по сто јао на За па ду пре ма 
Ви зан ти ји, па и пре ма ње ном на сле ђу.

И по ред не за др жи ве екс пан зи је за пад ног ци ви ли за циј ског 
мо де ла, син те за Ис то ка и За па да ко ју је за сно вао Алек сан дар Ве-

79) Тим  п ово дом је об јављено дес етак пре гледа в и занти ј ске ис торије: B .  Flusin, L a civilis-
ation byzantine, P ari s 2006; B.  Bojovic ,  Vassa Con ticello,  G. Je hel, L e monde  byzantin (VIIIe-
XIIIe siècle). Economie et société, Paris 2006; J.-P. Arrignon, Byzance : Economie et société 
(VIIe-XIIe siècle), Paris 2006 ; J.-C. Cheynet, Byzance : L’Empire romain d’Orient, Paris 
2006 ; M. Kaplan, Byzance, Paris 2007; Sophie Métivier, Rosa Benoit-Meggenis, Béatrice 
Caseau, et J.-C. Cheynet,Economie et société à Byzance (VIIIe-XIIe siècle), Paris  2007.
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ли ки, на ста вио ан тич ки Рим, да би је за сво јих хи ља ду го ди на тра-
ја ња у нај ве ћој ме ри раз ви ла и одр жа ла сред њо ве ков на Ро меј ска 
им пе ри ја, још увек ни је до стиг нут. На про сто ру где је она не ста ла 
са исто риј ске по зор ни це још увек по сто ји ци ви ли за циј ски јаз ко ји 
од тог вре ме на још увек ни је пре мо шћен, у но ви је вре ме он на из-
глед по чи ње да се про ду бљу је80).

За ни мљи во, ако не и симп то ма тич но, је то да је Кан це лар-
Рек тор Па ри ске Ака де ми је кра јем про те клог ве ка би ла Хе лен Ар-
вај лер-Гли ка зи, шеф нај ста ри је у Све ту ка те дре за исто ри ју Ви-
зан ти је на Уни вер зи те ту Па риз 1, ина че Гр ки ња, пр ва же на на тој 
нај ви шој уни вер зи тет ској функ ци ји. Ка сни је је Рек тор Ко леж де 
Фран са, нај у глед ни је уни вер зи тет ске уста но ве осно ва не још у 16 
ве ку, био углед ни ви зан ти но лог Жил Да грон. Са да је Пред сед ник 
Ака де ми је на у ка, од 1990 та ко ђе по пр ви пут же на, Хе лен Ка рер д 
'Ан кос81), про фе сор ру ске и со вјет ске исто ри је. Ве ли ка из ло жба о 
Ви зан ти ји ко ја се кра јем 2008 и по чет ком 2009 одр жа ва у Лон до-
ну82) пре ма по је ди ним ту ма че њи ма те жи не кој вр сти “ре ха би ли та-
ци је” им пе ри је ко ју су за пад ни исто ри ча ри као Ги бон пред ста вља-
ли у нај го рем све тлу83). Про у ча ва ње ви зан тиј ске исто ри је до но си 
сам по се би са зна ња ко ја по ти ску ју од вај ка да шње сте ре о ти пе на-
ста ле ко ли ко из не зна ња то ли ко из кон фе си о нал них пред ра су да, 
та ко да се мо же ре ћи да је то што мо же да из гле да као ре ха би ли-
та ци ја Ви зан ти је по сле ди ца на уч не спо зна је (ко ја ина че омо гу ћа ва 
и све бо ље раз у ме ва ње узро ка ње ног не стан ка) али и осло ба ђа ња 
од вер ских и кул тур них пре ду бе ђе ња. Фран цу ске и дру ге европ ске 
ака дем ске и кул тур не ели те као да гу бе на сво јој евро цен трич но-
сти, мар ги на ли за ци ја ви зан тиј ске ци ви ли за ци је и ње ног на сле ђа 
ни је ви ше оно што је до ско ра би ла.

Бру тал ност и нео по зи вост не стан ка ви зан тиј ске др жа ве, не-
до ста так исто риј ског и ци ви ли за циј ског кон ти ну и те та у зе мља ма 

80)  S. P. Huntington, If Not Civilizations, What?, Foreign Affairs, November/December 1993, Id., 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.

 http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations%20
full%20text.htm

 http://fo rum.b92.net/lo fi ver sion/in dex.ph p?t11826.html

81) Hélène Ca rrè re d’En ca us se, Ale xan dre II : Le prin temps de la Rus sie, 2008; Id., L'Em pi re 
d'Eura sie : Une hi sto i re de l'Em pi re rus se de 1552 à nos jo urs L'Em pi re d'Eura sie : Une hi-
sto i re de l'Em pi re rus se de 1552 à nos jo urs, 2008, 

82) Royal Aca demy of Arts, Byzan ti um 330-1453, 25 Оctober 2008 - 22 Маrch 2009. Док се од 
апри ла до ју на 2009 у пре сти жном Pe tit Pa la is у Па ри зу по пр ви пут одр жа ва ве ли ка из-
ло жба Све те Го ре и ње ног умет нич ког и кул тур ног на сле ђа.

83)  E. Gib bon, Hi story of the Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi re, éd. Ran dom Ho u se, New 
York, str. 520.
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и др жав ним тво ре ви на ма ко је и по ред то га пред ста вља ју ње не ба-
шти ни ке, кул тур не и вер ске пред ра су де и ком плек си као пра те ћа 
по ја ва не до стиг ну те рав но те же, мо жда по нај ви ше не зна ње и не-
ра зу ме ва ње у ма ње раз ви је ним кул тур ним сре ди на ма, чи не да су 
Ви зан ти ја и ње но на сле ђе ко ли ко не до вољ но по зна ти, то ли ко, ако 
не и још ви ше по гре шно схва ће ни и ту ма че ни. Што не зна чи да је 
ње но по зна ва ње и раз у ме ва ње по пра ви лу ис прав ни је на ге о граф-
ски и кул тур но Ви зан ти ји бли жим про сто ри ма. Оту да и по тре ба 
за бо љим упо зна ва њем и раз у ме ва њем тог кул тур но-исто риј ског 
на сле ђа ко је се од ли ку је сво јом уни вер зал но шћу и по сво јим до-
ме ти ма пред ста вља јед ну од нај вред ни јих ба шти на Евро пе, као и 
це ло куп ног чо ве чан ства.

Та мо где је ро меј ска син те за нај ду же и по нај ви ше цве та ла, у 
Ма лој Ази ји и на Ју го и сто ку Бал ка на, ње не тра го ве ни је ни је увек 
ла ко на ћи и пре по зна ти84), они су за пре те ни сло је ви ма ма те ри јал не 
кул ту ре ње ног осва ја ча. Оста ци оста та ка ви зан тиј ског ства ра ла-
штва, ар хи тек тон ског и сли кар ског, умет нич ког и књи жев ног, ду-
хов ног и ми са о ног, пред ста вља ју и по ред то га за ди вљу ју ће вред-
но сти и до стиг ну ћа ка ква се рет ко сре ћу.

Ипак, да ли су де ла ма те ри јал не кул ту ре нај ва жни ји део тог 
на сле ђа?

Шта је по себ но при мет но у том бо га том на сле ђу да нас? Ни је 
ли то упра во оно што по нај ви ше не до ста је да на шњем гра ђа ни ну 
све та ко ји се све ви ше по и сто ве ћу је са по тро ша чем ма те ри јал них 
до ба ра. Сто га је пра во слав на ико на по ста ла и све ви ше по ста је нај-
е фи ка сни ји век тор тог естет ског и ду хов ног на сле ђа.

То спи ри ту а ли зо ва но цр кве но сли кар ство, ко је се раз ви ја ло 
од по зно-ан тич ког ли ков ног из ра за, осло ба ђа ју ћи се од на ту ра ли-
зма и бра не ћи се од оп ту жби за идо ла три ју у вре ме ико но бор ства, 
сле ди дру ги раз вој ни пут чи ме се ње го во ис ку ство и есте ти ка ве-
о ма раз ли ку је од за пад ног85). Из ра бљу ју ћа есте ти ка пост мо дер не 
чи је се ства ра ла штво све ви ше ин ди ви ду а ли зу је и мер кан ти ли зу је 

84) R. Ja nin, La géograp hie ecclési a sti que de l’Em pi re byzan tin, I, Le siè ge de Con stan ti no ple et 
le pa tri ar cat œcuméni que, t. III, Les égli ses et les mo nastères, Pa ris 19692, 605 str.; P. Mag da-
li no, Stu di es on the Hi story and To po graphy of Byzan ti ne Con stan ti no ple, As hga te Va ri o rum, 
Al der shot 2007, XVI + 314 pp.

85) Из ло жба ”Ита ли јан ских при ми ти ва ца”, у пр вом ре ду Ли пи ја, ко ја се с про ле ћа 2009. 
одр жа ва у Лук сем бур шком му зе ју у Па ри зу, сим то ма тич но по ка зу је ко нач но одва ја ње 
за пад ног ли ков ног из ра за од све ште не есте ти ке хри шћан ства. Де спи ри ту а ли за ци ја за-
пад не умет но сти на во ди јед ну фран цу ску ком по зи тор ку ду хов не му зи ке да кон ста ту је 
ка ко ства ра ла штво и ин тер пре та ци ја ду хов не му зи ке, ако још увек и по сто ји, из во ди 
се го то во ис кљу чи во ван све ште них про сто ри ја и вер ских об ре да, што ка ко она ка же, 
сре ћом ни је слу чај с оста лим де ло ви ма чо ве чан ства. Оп шта се ку ла ри за ци ја ни је одво-
ји ла За пад ну кул ту ру са мо од ду хов них ди мен зи ја не го је оту ђи ло чо ве ка од све ко ли ке 
при ро де и су прот ста ви ло га еко ло шкој рав но те жи пла не те.
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оста вља рас ту ћи пра зан про стор за ду хов ни и естет ски до жи вљај 
чо ве ка пост мо де рог дру штва. Као исто риј ско умет нич ко на сле ђе 
у об ли ку фре ско сли кар ства, ико но гра фи је на др ве ној или дру гој 
под ло зи, али и као са вре ме ни ли ков ни из раз, пра во слав на ико но-
гра фи ја као да све ви ше оства ру је син те зу естет ске и ду хов не по-
тра жње са вре ме ног чо ве ка. Вра ћа се из вор ној за јед нич кој ма три ци 
осми шља ва ју ће ле по те и ду хов не есте ти ке86).

 Ви зан тиј ско на сле ђе - ка ко се углав ном и на зи ва ју пра во-
слав не ико не, оквир но се на зи ва ју ви зан тиј ским, чак и ако су ру ске, 
ру мун ске или срп ске. У по след њих 20-30 го ди на, ико на је осво ји ла 
у пр вом ре ду за пад ни свет. Та мо где ни је про шла реч, ни ти дру га 
ма те ри јал на кул ту ра, ико на је осво ји ла ме сто под сун цем у раз ви-
је ним дру штви ма. Иако у пр вом ре ду као естет ски, али не са мо као 
естет ски стан дард. 

Пра во слав не ико не се мо гу сре сти и ви де ти го то во сву да, од 
ка то лич ке цр кве, ол та ра, про дав ни це цр кве них пред ме та у ко ји ма 
су по ти сну ле тра ди ци о нал не сти ли зо ва не, ане мич не и као асеп ти-
зо ва не са крал не ки по ве, у при ват ним ен те ри је ри ма, чак и по не где 
у јав ним про сто ри ма, ни шта ни је нео бич но ви де ти ико ну као део 
ен те ри је ра у ТВ се ри ји, фил му и слич но. При том се ико не на ла зе 
у ве ли ко про дај ној ди стри бу ци ји, ши ро ко-про дај ним и умет нич ким 
га ле ри ја ма, у књи жа ра ма вер ске ли те ра ту ре, уз не што друк чи ји 
од нос и вред но ва ње не го што је то слу чај у не ким пра во слав ним 
дру штви ма. Те шко је ви де ти ико ну са ве штач ком па ти ном и оште-
ће њи ма јер се она при хва та као оно што пред ста вља, а не као си-
му ла ци ја ан ти кви те та. Још те же је за ми сли ти ико ну или мо тив с 
фре ске или ико не на пла стич ној ке си или не кој дру гој ам ба ла жи 
што је мо гу ће ви де ти у ам би јен ту пра во слав не ма сов не суб кул ту-
ре и пост ко му ни стич ког по пу ли зма87). Тр го вац ко ји вр ши ма сов-
ну ди стри бу ци ју ико на ко је се мо гу на ру чи ти пре ко ин тер не та за 
пра знич ни по клон, па зи ће да се у ње го вом ка та ло гу ико на не на ђе 
у бли зи ни са ка квом не до стој ним пред ме том или ла сцив ном пред-

86)  S. Ave rin cev, По е ти ка ра но ви зан ти скои ли те ра ту ри, Мо сква 1977, 320 стр.; Id., L’ ani-
ma e lo spec cio, Bo log na 1988; V. Bič kov, Ви зан ти ска ја есте ти ка, Мо сква 1977, 199 
стр.; La u ren ce Brot ti er, L’ap pel des “de mi-chréti ens”à la “vie angéli que”. Jean Chryso sto-
me prédi ca te ur en tre idéal mo na sti que et réalité mon da i ne, Cerf, Pa ris 2005, str. 239-283; 
P. Schre i ner, Byzan ti nische Kul tur, Eine Auf satz sam mlung. I, Die Macht (Ed. Sil via Ron chey, 
Ele na Vel kov ska), zbor nik ra do va (Opu scu la col lec ta 3), Edi zi o ni di sto ria e let te ra tu ra, Ro ma 
2006, 423 str.

87) B. Bo jo vić, “Re li gion – Iden tity – Mo der nity in Post-Yugo slav Ser bia, From Tra di ti o na lism to 
To le ran ce and Plu ra lism”, in In ter-Et hnic Re con ci li a tion, Re li gi o us To le ren ce and Hu man Se-
cu rity in the Bal kans. Pro ce e dings of the Se cond ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce (ed. Ta ke-
hi ro To go, Jef frey Le vett, Ne go slav P. Osto jić), Euro pean Cen ter for Pe a ce and De ve lo pe ment 
of the Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by the Uni ted Na ti on sBel gra de 2007, p. 310-325; Id., 
«Con fes si ons, com mu na uté, mo der nité. Le cas de l’ex-Yougo sla vie», Bul le tin des sci en ces 
so ci a les 4 (2009), у штам пи.
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ста вом. По што ва ње естет ског или не ке дру ге вр сте нео фит ства, те-
шко је оце ни ти, вре ме ће као и обич но по ка за ти про ла зност или 
ду бље зна че ње овог еклек ти зма.

Пра во слав на ико на је у ве ли кој ме ри по ти ску је дру ге об ли ке 
ре ли ги о зног ства ра ла штва у естет ском сми слу. Мо же се то уочи-
ти на из ло жба ма дру гим оку пља њи ма , по сто је на де се ти не шко ла 
ико но пи са ња, где се не за ви сно од ве ро и спо ве сти и кул тур не при-
пад но сти мно ги уче ико но пи су. То је из раз ко ји са вре ме ном чо ве ку 
скра ћу је пут до естет ске и ду хов не пер цеп ци је, као про зор све сти 
и ду ше. То је ико на на сле ђе на од Ви зан ти је. Та ли тур гиј ска умет-
ност, ка ко је Ле о нид Ус пен ски го во рио и пи сао о ико но гра фи ји88).

Ико на је сте нај ра спро стра ње ни ји и нај по зна ти ји век тор ви-
зан тиј ског на сле ђа али не и нај ва жни ји89). На пи та ње шта да на-
шња Грч ка као нај ди рект ни ји на след ник Ви зан ти је мо же по ну ди ти 
Евро пи, да ли Грч ка као ко лев ка де мо кра ти је и европ ске кул ту ре 
мо же још увек има ти не што што да нас Евро па и За пад не ма ју, је-
дан од нај и стак ну ти јих пра во слав них те о ло га на шег вре ме на, ми-
тро по лит и про фе сор на Окс фор ду Јо ван Зи зју лас од го ва ра да то 
мо же би ти са мо пра во слав на Ли тур ги ја90).

Ли тур ги ја као син те за и квин ти сен ци ја све то та јин ског опи-
та, ду хов ног кон ти ну и те та, је ван ђел ског и ев ха ри стиј ског све до че-
ња не пре ки ну тог од апо стол ског вре ме на до да на шњег пред ста вља 
нај жи вље и нај а у тен тич ни је на сле ђе у очи ма све ве ћег де ла ино-
слав них хри шћа на91). Сле ду ју ћи пра во слав ну ико ну све при сут ни ју 
у ка то лич кој ли тур гиј ској прак си, фраг мен ти пра во слав не ли тур-
ги је на мен ски се уво де у ми су ка то лич ке цр кве не прак се. 

***

88) L. Ouspensky, The o logy of the Icon, I-II, 1978, 528 str.; L. Ouspensky, V. Losky, The Me a ning 
of the Icons, St Vla di mirs Se mi nary Press, 19972, 222 str.; Л. Ус пен ски, Те о ло ги ја ико не, 
Бе о град 2000, 397 стр.; Л. Ус пен ски, В. Ло ски, Сми сао ико не, Ник шић 2008, 221 стр.

89) V. Bič kov, “Die neo ort ho do xe The o lo gie der Iko ne”, Ost kir chlic he Stu dien 42/1 (1993), str. 
36-50; La u ren ce Brot ti er, L’ap pel des «de mi-chréti ens»à la «vie angéli que». Jean Chryso sto-
me prédi ca te ur en tre idéal mo na sti que et réalité mon da i ne, Cerf, Pa ris 2005, стр. 239-283; 
Bi se ra V. Pentche va, Icons and Po wer. The Mot her of God in Byzan ti um, The Pensylva nia 
Sta te Uni ver sity Press, Uni ver sity Park PA 2006, 302 str.

90) Данас најугледнији православни теолог, Митрополит Пергамски, професор на Оксфорду 
Јован Зизиулас, верује у могућност даље итеграције православне Грчке у сферу западног 
друштва, као Православни допринос општој и посебно западној цивилизацији, видети 
Јован Зизиулас, “Сведочење и служење православне жене у уједињеној Европи. 
Претпоставке и могуçности”, Видослов (1996), стр. 1-22 (оригинални наслов  Id., Pros
fanhsh a akad hma i kos ka ta thn Pishmh UPo doch tos akad hma i kos k. mar ko U zi weh, Prak
si ka akad hmia aqh ni on, Ati na 1994, str 90-93). Као и: R. TafT, Le ri te byzan tin, Pa ris 1996.

91)  А. Шме ман, Пра во сла вље на За па ду. Цр ква, свет, ми си ја, Це ти ње 1997, стр. 5-26, 154-
177, на слов ори ги на ла: Church, World, Mis sion, Re flec ti ons on Ort ho doxy in The West, New 
York 1979; J.-L. Pa li er ne, Ma is où donc se cac he l’Egli se ort ho do xe ? - La trop lon gue er ran-
ce des Français, Pa ris-La u sa ne 2002, 134 str.
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ДУХОВНАБАШТИНА

ИДРУШТВЕНОЕКОНОМСКИМОДЕЛ

Цр ква као ба шти ник ду хов ног на сле ђа не мо же се ре ви та ли-
зо ва ти пре ја ком спре гом са др жа вом ко ја увек зах те ва ви ше не го 
што пру жа. Пра во сла вље се не ће одр жа ти за хва љу ју ћи би ло ко-
јој др жа ви, по го то во не за ста ре лој, ри гид ној, не функ ци о нал ној и 
не у спе шној др жа ви ко ја и са ма под ри ва соп стве не те ме ље. Ка да 
би се при ме нио нај у спе шни ји дру штве но-еко ном ски мо дел, а то 
је за пад ни мо дел, у Ру си ји и у Ср би ји, то би мно го олак ша ло по-
ло жај, не са мо ју го и сточ ног и ис точ ног де ла Евро пе, не го и Евро-
пе и пра во слав ног све та. Шта је при ме њи ва ње за пад ног мо де ла у 
Грч кој од у зе ло ње ном ду хов ном и кул тур ном на сле ђу? Да ли је то 
на у ди ло ње ном вер ском или на ци о нал ном ин те гри те ту ? Убу ду ће 
ће мо ви де ти по твр ду то га у Ру му ни ји и Бу гар ској. Да ли је Цр ква 
не што да ле ко се жни је по сти гла са у че сни штвом у одр жа ва њу не де-
мо крат ског и крип то ко му ни стич ког мо де ла у Ср би ји и у Ру си ји? 
Да ли је то ишло у при лог пра во сла вљу? Алек сеј Хо мја ков92), пра-
во слав ни фи ло зоф и сла ве но фил, пре по ру чу је Ср би ма у XIX ве ку 
да при хва те за пад ни мо дел, да пре у зму са За па да све оно што ни је 
ду хов ност, да при хва те дру штве ни мо дел, тех но ло ги ју, еко ном ски 
раз вој. Угро жа ва ли то пре у зи ма ње успе шног мо де ла пра во сла-
вље, кул тур ни, кон фе си о нал ни, на ци о нал ни иден ти тет, на про тив. 
Пре ма то ме, уме сто ис цр пљи ва ња у су ко бу из ме ђу два мо де ла, за-
пад ног и ис точ ног, кон ста туј мо да се ис точ ни мо дел по ка зао не-
у спе шним. Ру си ја, са огром ним успо ном еко но ми је, тек је да нас 
до шла на ни во СССР-а из 1989, ко ји се, при том, та да рас пао због 
еко ном ских раз ло га. Ру ска еко но ми ја ни је, ко ли ко год би ла моћ на 
и бо га та, пред ста вља је два је дан и по пу та вред ност хо ланд ске еко-
но ми је, зе мље од 25 ми ли о на ста нов ни ка. Пре ма то ме, Тај мо дел 
се по ка зао као не у спе шан, ни је се исто риј ски до ка зао, по ка за ло се 
не мо же да успе. Ни ка ко не мо же би ти од ко ри сти би ло ко јој зе-
мљи и на ро ду да бра ни тај мо дел, да се гр че ви то хва та за ње га. За 
пра во слав ну цр кву у исто ри ји, зна ло се и у Ви зан ти ји да је др жа ва 
пред ста вља ла са мо ну жно зло. Др жа ва ни је ни ка кав идол, ни ка кав 
фа тум, већ из бор ма њег зла: по зна та иако те шко пре во ди ва ви зан-
тиј ска оико но миа93). Не ста ла је Ви зан ти ја, не ста ла је мно го ве ков на 

92) А. С. Хо мя ков, ”Къ Сер ба мъ. По сла ніе изъ Мо сквы”, in Id., Со чи не ній, t. I, Мо сква 
19114, стр. 373-404. У пр вом из да њу ове по сла ни це Ср би ма, из да те у Лај пци гу 1860, 
не што ра ни је пре ми ну ли Хо мја ков ”за ве шта ва ову по сла ни цу не то ли ко јед но пле ме ним 
Ср би ма, ко ли ко јед но о та ча стве ним Ру си ма”, cf. стр, 373.

93) Hélène Ahr we i ler, L’idéolo gie po li ti que de l’Em pi re byzan tin, Pa ris 1975, стр. 129-147; G. 
Ric hter, Oiko no mia. Der Ge bra uch des Wor tes. Oiko no mia im Ne uen Te sta ment, bei den 
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др жав ност, цр ква се одр жа ла, ве ра је одр жа ла ба зич ни дру штве ни 
кор пус све до вре ме на об но ве др жав но сти. Штo зна чи да ве ра и 
вер ска при пад ност оп ста је и на ста вља се не за ви сно од др жав но-
сти, да је ја ча, да је трај ни ја, чак и од та ко моћ не хи ља ду го ди шње 
им пе ри је и ци ви ли за ци је, као што је би ла ви зан тиј ска. 

Да нас се то пи та ње по ста вља у ра зли ци из ме ђу сла бе и ја ке 
др жа ве, де ре гу ла ци је и пре ве ли ке др жав не ре гу ла ти ве. Фу ку ја ма 
је пи сао о „Кра ју исто ри је“94), а то зна чи - сла ба др жа ва ко ја усту па 
ме сто тр жи шној кон ку рен ци ји, го то во као ти хи не ста нак др жа ве 
као исто риј ског де тер ми ни зма. У су шти ни, то је иде ја Марк са и 
Ен гел са, па све до Кар де ља, то је обра зац ка ко то та ли тар не иде је 
на ла зе сво је ис хо ди ште. Ипак, не дав но је Фу ку ја ма на пи сао но ву 
књи гу, при ла го ђу ју ћи сво је те зе убр за њу дру штве но и сто риј ских 
про це са, под на сло вом „Sta te-Bu il ding“95), пре о кре ћу ћи свој до-
ско ра шњи став у при лог по тре бе ја ке др жа ве. То се код иде о ло га 
ме ња, то се не ме ња са мо у Аме ри ци. Реч је о сна зи и сла бо сти др-
жа ве, не са мо у не ком оп штем сми слу, не го у од но су на еко но ми ју. 
Од но сно, о др жа ви где је еко но ми ја ис пред по ли ти ке, на су прот др-
жа ви где је по ли ти ка ис пред еко но ми је, о др жав ној еко но ми ји, или 
ли бе рал ној, тр жи шној еко но ми ји.

Исто риј ски по сма тра но, увек је био успе шни ји онај мо дел 
ко ји је да вао пред ност еко но ми ји. На кра ју, при ме на тог еко ном ски 
успе шног мо де ла, без об зи ра што је сад у те шкој и ве о ма озбиљ ној 
кри зи не ма ал тер на ти ву. Има ју ћи у ви ду да је у пи та њу си стем-
ска кри за ко ја по ти че од рас ко ра ка из ме ђу за о ста ју ће рас по де ле 
и не до ста ју ће пре ра спо де ле ка пи та ла, ко ја је у ве зи са зло у по тре-
бом фи нан сиј ских шпе ку ла ци ја. Си стем се ов де пре ви ше за вр тео 
и кри за је вр ло озбиљ на, али, без об зи ра на то, исто риј ски гле да но, 
ово је нај у спе шни ји мо дел и да ље96). При ме на тог успе шног мо де-

Kirchenvätern und der the o o gischen Lit te ra tur bis ins 20 Ju hr hun dert, Wal ter de Gruyter, 
Ber lin-New York 2005, IX + 753 str.

94) F. Fu koyama, The End of Hi story and the Last Man, publ. Pen guin, 1992.

95) F. Fu koyama, Sta te-Bu il ding: Go ver nan ce and World Or der in the 21st Cen tury, 2004.

96)  Те ма о пост-де мо крат ском дру штву пред мет је ви ше сту ди ја у по след ње вре ме, ме ђу 
њи ма је и књи га исто ри ча ра Ема ну е ла То да Après la démoc ra tie, Gal li mard, Pa ris 2008, 
ко ји је по знат по то ме што је да ле ко пре свих пред ви део рас пад СССР-а (E. Todd, La 
Chu te fi na le : Es sai sur la décom po si tion de la sphère so viéti que, éd. R. La font, Pa ris 1976, 
320 str.). Да нас је ак ту ел ни ја бу дућ ност де мо кра ти је, C. Cro uch, Ca pi ta list Di ver sity and 
Chan ge, Ox ford Uni ver sity Press, 2005; Id., Post de mo kra tie, Su hr kamp Ver lag, 2008; M. 
Ba u mi er, La Démoc ra tie to ta li ta i re, Pres ses de la Re na is san ce, 2007; G. Her met, L’Hi ver de 
la démoc ra tie, Ar mand Co lin, 2007. Ко лен Крунч са гле да ва де мо крат ски си стем, ко ме да-
нас при па да око 120 др жа ва у Све ту док их је 1987 би ло дво стру ко ма ње, као све ви ше 
са др жај но ис пра жњен оквир у ко ме ор га ни за ци ја сло бод них ви ше пар ти ских из бо ра не 
мо же да при кри је не до ста так го то во свих дру гих прет по став ки де мо кра ти је ко ја ус ту па 
ме сто до ми на ци ји фи нан сиј ског и шпе ку ла тив ног ка пи та ла.
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ла, ли бе рал ног еко ном ског мо де ла, у Ру си ји и у Ср би ји, би са мо 
оте жа ла по сао аме рич ким и ле вим и де сним ја стре бо ви ма, и олак-
ша ла по ло жај тих зе ма ља и њи хо вих на ро да. 

Па риз, апри ла 2009.

ProfessorBoskoI.Bojovic,Ph.D.
EHESS,Paris

BYZANTINECIVILIZATIONANDITS
CULTURAL-HISTORICALHERITAGE

-OnUniqueSynthesisbeyondtheEastandWest–

Summary
In this article author wrote about Byzantine history and heritage, 

analyzing influence of Roman civilization, Greek culture and Christi-
anity on its development. The author analyzed the causes for the birth 
and development of Byzantine civilization achievements, continuity, its 
significance and influence on other states, cultures and civilizations, as 
well as the causes for its disintegration. The objective of such analysis 
was to present formal, doctrinarian and conceptual differences between 
the civilizations, as well as the causalities and laws within their dif-
ferent historical processes and their developmental dynamics. In the 
final part of the article the author presented how the Byzantine cultural 
heritage reflected itself in current historical developmental processes.
Key Words:  Byzantine, Rome, Greece, Christianity, Constantinople, human-

ism, cultural heritage, market economy
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МишаЂурковић
Институтзаевропскестудије,Београд

ТРАНСФОРМАЦИЈАТРОЦКИЗМА1)

КРАЈЕМДВАДЕСЕТОГВЕКА

Резиме
У овом члан ку аутор на сто ји да ис тра жи не ке за ни мљи ве 

спо је ве иде о ло ги ја ко ји на ста ју кра јем два де се тог ве ка. Пред мет 
ис тра жи ва ња је су ре зул та ти при ме не Троц ки је ве те о ри је ен три-
зма. Аутор на сто ји да ис тра жи шта се кра јем два де се тог ве ка до-
го ди ло са не ка да шњим при пад ни ци ма ра ди кал не омла ди не, и у 
ко јој ме ри су исти ни те тврд ње да су по ме ну ти ак те ри за др жа ли 
сво је основ но на че ло пер ма нент не ре во лу ци је ко је да нас спа ја ју са 
дру гим иде о ло ги ја ма де лу ју ћи кроз та ко зва не уме ре не или цен три-
стич ке пар ти је.
Кључ не ре чи: Троц ки, троц ки зам, ен три зам, иде о ло ги ја, пер ма нент на ре-

во лу ци ја,
Исто ри ја иде ја тра ди ци о нал но пред ста вља јед но од нај за-

во дљи ви јих и нај за ни мљи ви јих под руч ја ис тра жи ва ња у обла сти 
ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка. Иде је, вред но сти ко је се иза 
њих кри ју, пој мо ви и кон цеп ти ко ји ма се ис ка зу ју и пре ко ко јих се 
об ли ку ју, че сто до би ја ју свој соп стве ни, ауто ном ни жи вот ко ји их 
од но си ве о ма да ле ко од оно га што им је био из вор ни са др жај или 
на ме ра у вре ме на ста ја ња. Све то, на рав но, иза зи ва спо ро ве у ту-
ма че њу, по зна те по де ле на пра во вер не и ре ви зи о ни сте, бор бу за 
мо но пол у ту ма че њу и на сле ђи ва њу не ког иде о ло шког за ве шта ња 
и мно ге дру ге те о риј ске и прак тич не кон тро вер зе. 

Иде о ло ги је су, ме ђу тим, све ма ње за тво ре ни и са свим ко хе-
рент ни си сте ми. Ов де ће мо оста ви ти по стра ни тра ди ци ју ми шље-
ња ко ја са до ста ар гу ме на та још на кон Дру гог свет ског ра та по ста-
1) Чла нак је део про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је 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.
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вља пи та ње да ли се о иде о ло ги ја ма у кла сич ном сми слу уоп ште 
ви ше и мо же го во ри ти. Чи ње ни ца да љу ди у јав ној сфе ри и да ље 
на сту па ју са од ре ђе ним се том вред но сти и иде ја, као и да се из-
бор не кам па ње ипак од ви ја ју на осно ву спо ро ва су прот ста вље них 
стра на о од ре ђе ним пи та њи ма или вред но сти ма, на ма је ов де до-
вољ на да на да то пи та ње да мо по зи ти ван од го вор. Да, иде о ло ги је, 
иако дру га чи је схва ће не и дру га чи је струк ту ри ра не и да ље има ју 
ве о ма ве ли ку ва жност у по ли тич ком и јав ном жи во ту са вре ме них 
ли бе рал них и пре све га из бор них де мо кра ти ја.2)

Из ве сно је ме ђу тим да и са ми про мо те ри и за ступ ни ци да тих 
иде о ло шких ком плек са, мо ра ју сво је иде о ло ги је по сма тра ти дру га-
чи је не го де вет на е сто ве ков ни ак те ри. Сва ки по ли тич ки су бјект мо-
ра да нас раз у ме ти да је ње го ва иде о ло шка по зи ци ја ре зул тат исто-
риј ских окол но сти, да је под ло жна адап та ци ји, ре де фи ни са њу, и да 
је пре све га са ста вље на из ве ћег бро ја сег ме на та ко ји се на про сто у 
да том тре нут ку код ње га струк ту ри ра ју у је дан си стем ко ји на сто ји 
да се пред ста ви као што је мо гу ће ви ше уре ђен, ко хе рен тан, ста би-
лан и увер љив. Но чи ње ни ца да иде о ло ги ју кон сти ту и ше ве ћи број 
еле ме на та или сег ме на та, зна чи да се у не ким дру гим окол но сти ма 
уну тар ње мо гу на ћи дру га чи ји еле мен ти, као и да не ки од из вор но 
ње них сег ме на та, од ли ка, ци ље ва  или ме то да мо гу би ти при сво је-
ни од стра не не ке са свим дру га чи је по ли тич ке иде о ло ги је у ко јој ће 
се ком би но ва ти са нпр. дру га чи јим скло пом ци ље ва. 

Упра во ди на мич ни два де се ти век пред ста вља не пре глед но 
под руч је ис тра жи ва ња за сва ког ко же ли да се упу сти у пра ће ње 
ове вр сте иде о ло шке раз ме не, про ли фе ра ци је, тран сфор ма ци је, 
рас ко ла, са жи ма ња и ра ста ја ња ко ји до во де до тле да је го то во не-
мо гу ће на пра ви ти иде о ло шки Мен де ље јев си стем. Под се ти мо се 
са мо не ких при ме ра или та ча ка ове бо га те и кон тро верз не исто-
ри је иде ја: ути цај Со ре ла и анар хо-син ди ка ли зма на фа ши стич ку 
те о ри ју и на прак су са мог Му со ли ни ја, пре у зи ма ње Хај де ге ра а 
ка сни је и Шми та од стра не фран цу ских ин те лек ту ал них ма о и ста, 
2) Осим овог оп штег ар гу мен та о на вод ном кра ју иде о ло ги ја, у на шој јав но сти се од не-

дав но по ја вљу је још је дан ар гу мент ко ји твр ди да ми као ма ли на род не ма мо пра во на 
иде о ло ги је, да смо на вод но си ро ма шни ре сур си ма, а оп хр ва ни про бле ми ма те да мо ра-
мо да се скон цен три ше мо на пре че ства ри, а не на иде о ло шке спо ро ве. Аутор овог тек-
ста сма тра да је у пи та њу по гре шан и ве о ма опа сан ар гу мент ко ји је увек у осно ви имао 
бор бу за очу ва ње мо но по ла јед не гру пе или јед не оп ци је (еко но ми ја, по ли ти ка, спорт, 
кул ту ра, без бед ност). То је те за ко ја од го ва ра и стра ним и до ма ћим фак то ри ма ко ји же-
ле да се ов де одр жа ва мо но пол у свим обла сти ма као на чин лак ше кон тро ле ре сур са и 
упра вља ња зе мљом. За да так нас као љу ди ко ји пре тен ду ју на сло бо ду је сте да се из бо-
ри мо за пра во на иде о ло ги је, од но сно за пра во да се раз ли ку је мо и да те сво је раз ли ке 
пре та че мо у про гра ме и оп ци је ко је ће се на уре ђе ном по ли тич ком тр жи шту над ме та ти 
и у скла ду с пра ви ли ма истин ске кон ку рен ци је сме њи ва ти на вла сти до но се ћи том ди-
на ми ком бла го дет за гра ђа не др жа ве.
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или ства ра ње та квих иде о ло шких ба стар да као што је марк си стич-
ка те о ло ги ја осло бо ђе ња у Ју жној Аме ри ци. Или шта ре ћи о иде-
о ло шкој и прак тич ној кон струк ци ји хри шћан ске де мо кра ти је ко ја 
је упра вља ла Евро пом то ком чи та ве дру ге по ло ви не ве ка, а чи је 
ту ма че ње и да ље иза зи ва жи ве спо ро ве.

Да би илу стро ва ли ка ко се од ви ја овај про цес одва ја ња од ре-
ђе них иде ја и њи хо вог ин фил три ра ња у дру ге иде о ло шке скло по-
ве, у овом члан ку ће мо се усред сре ди ти на суд би ну троц ки стич ких 
ми са о них кон стру ка та, а пре све га иде је о пер ма нент ној ре во лу ци-
ји. Чи ни се да је у пи та њу је дан од нај за ни мљи ви јих при ме ра те 
вр сте пре се ље ња, сво је вр сне но ма ди за ци је кон це па та, за ни мљив и 
због пра ће ња на чи на на ко ји од ре ђе не екс тре ми стич ке иде је и њи-
хо ви но си о ци по ста ју део мејнстри ма, од но сно по ли тич ког еста-
бли шмен та у ли бе рал но де мо крат ским зе мља ма. Про блем има и 
сво ју крај ње прак тич ну вред ност због оправ да но сти пи та ња у ко-
јој ме ри и са ма при ро да ли бе рал не де мо кра ти је и њен оп ста нак 
по ста ју угро же ни због стал ног на сто ја ња пост-троц ки ста да ма-
ни пу ли шу јав но мне ње, да мо но по ли шу еко ном ске, фи нан сиј ске, 
без бед но сне то ко ве, те да кон тро ли шу ме ди је и да ти ме уки ну са-
др жин ску плу рал ност и кон ку рен ци ју ко ја је те мељ сва ке уре ђе не 
де мо кра ти је.

*
Ка да је 2003. го ди не ре пу бли кан ска ад ми ни стра ци ја Џор џа 

Бу ша мла ђег по зи ва ју ћи се на ла жне из ве шта је о на вод ном оруж-
ју за ма сов но уни ште ње, без одо бре ња Са ве та Без бед но сти, на па-
ла и оку пи ра ла Ирак, у мо ру оштрих де ба та ко је су се на кон то га 
отво ри ле у аме рич кој и ме ђу на род ној јав но сти, по ма ло нео че ки-
ва но из ро ни ло је име Ла ва Троц ког. Иро ни ја суд би не и не ве ро ват-
на сло же ност иде о ло шких ар хи пе ла га и ме ан да ра два де се тог ве ка 
до ве ли су до тле да се име јед ног од во ђа Ок то бар ске ре во лу ци је и 
по мно ги ма твор ца Цр ве не ар ми је по ве же са иде о ло зи ма аме рич ке 
по ли тич ке де сни це у нај ја чој са вре ме ној ли бе рал ној де мо кра ти ји.

Име и де ло Ла ва Троц ког ни у на шој на у ци и јав но сти да-
нас ви ше ни је при сут но. На жа лост, кор пус ње го вих де ла и ње го во 
ин те лек ту ал но за ве шта ње пот пу но по гре шно се сма тра ју не за ни-
мљи вом про шло шћу, де лом оног огром ног пра шња вог ин вен та ра 
марк си стич ке ли те ра ту ре ко ји се у по след њих пар де це ни ја чи сти 
из би бли о те ка за јед но са са бра ним де ли ма Јо си па Бро за Ти та, Ле-
њи на, Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Мо ша Пи ја де и оста лих пи са ца из 
раз у ђе не ко му ни стич ке ин те лек ту ал не исто ри је чи ја пи са на де ла 
за вр ша ва ју у бу квал ном ђу бре ту на кон што су њи хо ва прак тич на 
оства ре ња за вр ши ла на сме тли шту исто ри је.
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Ме ђу тим, иако се ње го во име го то во ни ка да не по ми ње, 
Троц ки је во за ве шта ње и ути цај ко ји има на са вре ме на по ли тич ка и 
ин те лек ту ал на кре та ња и у Аме ри ци, и у не ким зе мља ма Евро пе, 
па чак и у Ср би ји енорм но је ве ли ки. Ње го ви не ка да шњи екс пли-
цит ни след бе ни ци да нас се на ла зе у вр хо ви ма са вре ме не по ли ти ке, 
ме ди ја, уни вер зи те та, и дру гих сег ме на та дру штва ко ји од лу чу ју-
ће де фи ни шу при ро ду ње го вог кре та ња. Због то га је пре све га по-
треб но украт ко под се ти ти се ње го вог за ни мљи вог жи вот ног пу та 
и ње го ве те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је као нај зна чај ни јег ин те-
лек ту ал ног за ве шта ња ове кон тро верз не и ути цај не два де се то ве-
ков не фи гу ре.

Лав Берн штајн Троц ки ро ђен 1879. го ди не као ру ски Је вре јин, 
пред ста вља јед ну од нај за ни мљи ви јих фи гу ра у два де се том ве ку: 
ак ти ви ста, по ле ми чар, ре во лу ци о нар, вој ни ко ман дант, бри љан тан 
го вор ник, из ван ре дан ор га ни за тор, чо век за и ста из ван ред них спо-
соб но сти. Још као сту дент, са 19 го ди на, због ре во лу ци о нар них ак-
тив но сти би ва ухап шен и осу ђен на че ти ри го ди не про гон ства у 
Си бир. Од та да је ак ти ван у ру ском со ци јал де мо крат ском по кре ту, 
че сто ме ња ју ћи стра не у фрак ци о на шким бор ба ма. Ре ци мо 1903. 
је по др жао мењ ше ви ке, оштро кри ти ку ју ћи Ле њи на.3) На кон из би-
ја ња ре во лу ци је 1905, вра ћа се у зе мљу и по ста је је дан од глав них 
мо то ра пр вог со вје та ор га ни зо ва ног у Пе тро гра ду. У ок то бру је по-
но во осу ђен али је ус пео да по бег не и да у ино стран ству на ста ви 
сво ју де лат ност све до 1917. За ни мљи во је да је то ком  бал кан ских 
ра то ва јед но вре ме био до пи сник из Ср би је и да је и о том вре ме ну 
оста вио за ни мљи во све до чан ство.

На кон из би ја ња не ми ра 1917. вра ћа се у ју ну по но во у Ру си-
ју и са сво јом гру пом при кљу чу је се Бољ ше ви ци ма. Од та да кре ће 
ње гов на гли по ли тич ки успон. Троц ки по ста је пред сед ник пе тро-
град ског со вје та, а као члан вој но-ре во лу ци о нар ног ко ми те та со-
вје та уз Ле њи на по чи ње да овла да ва кључ ним по лу га ма но ве ор га-
ни за ци је. На кон Ок то бар ске ре во лу ци је, Троц ки по ста је ко ме сар за 
спољ не по сло ве, а за тим и Ко ман дант Цр ве не ар ми је. Сма тра се да 
је ње гов до при нос у ор га ни за ци ји Ар ми је, ком би но ва ној упо тре би 
бру тал ног те ро ра и обе ћа ња, те по себ но у ор га ни за ци ји ефи ка сне 
про па ганд не де лат но сти (упо тре ба пла ка та, про гла са и по себ но 
до ку мен тар них жур на ла и фил мо ва еми то ва них са по крет них бро-
до ва и во зо ва), не мер љив за по бе ду Бољ ше ви ка у гра ђан ском ра ту. 
Ње го ви ор га ни за ци о ни из у ми су тех нич ки и так тич ки гле да но за-
3)  О ње го вој по ли тич кој и идеј ној не стал но сти у до ба еми гра ци је нај бо љу оце ну је дао 

сам Ле њин у јед ном спи су из 1914. Ви ди Вра ниц ки, Хисторијамарксизма, II том, На-
при јед, За греб, 1975, стр. 45.
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и ста ге ни јал ни и ни је чу до што је из пе ри о да гра ђан ског ра та иза-
шао као дру ги чо век по сна зи и угле ду у СССР, од мах иза Ле њи на 
са ко јим је упр кос број ним ра ни јим не сла га њи ма имао из ван ред не 
од но се.

Троц ки је уз прак ти чан ан га жман на ста вио да пи ше, па је 
већ 1921. го ди не об ја вио по зна ти пам флет Новикурс.4) На кон атен-
та та, Ле њин се по ла ко по вла чи из јав ног жи во та, док у исто вре ме 
кре ће бес по штед на бор ба за ње го вог на след ни ка. Сле ди при ча ко ја 
је мно го пу та ис при ча на и об ра ђи ва на у ра зним исто ри ја ма со вјет-
ске ре во лу ци је и рад нич ког по кре та, о то ме ка ко је Ста љин нај пре 
у ко а ли ци ји са Зи но вје вим и Ка ме ње вим осла био ути цај Троц ког 
као нај о збиљ ни јег пре тен ден та, а за тим по сте пе но ели ми ни сао и 
ову дво ји цу да би се све окон ча ло на 15. кон гре су пар ти је одр жа-
ном 1927. ка да је но ви Во ђа без ика квих про бле ма од нео по бе ду 
над та да удру же ном ле вом опо зи ци јом. На кон то га су и Троц ки и 
Ка ме њев и Зи но вјев и сви оста ли из ба че ни из По лит би роа и Цен-
трал ног ко ми те та, а на кра ју по хап ше ни и ели ми ни са ни. Троц ки је 
1929 про те ран из Со вјет ског Са ве за.5)

То ком пре о ста лих је да на ест го ди на жи во та раз вио је ве ли-
ку пу бли ци стич ку де лат ност пи шу ћи сво ју би о гра фи ју, исто ри ју 
ре во лу ци је,  и по зна те спи се о ПерманентнојреволуцијииИзда-
нојреволуцији. Та ко ђе је об ра ђи вао ак ту ел на свет ска де ша ва ња као 
што су еко ном ска кри за, успон фа ши зма, гра ђан ски рат у Шпа ни ји 
итд. Исто вре ме но је по ку шао да ство ри па ра лел ну ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју ко му ни ста ко ја би на ста ви ла тра ди ци ју пер ма нент не 
ре во лу ци је. Та ко је 3. 9. 1938. не да ле ко од Па ри за осно вао Че твр ту 
ин те р на ци о на лу уз при су ство 21 де ле га та из 11 зе ма ља.

Лав Троц ки је уби јен 1940 го ди не у Мек си ку од стра не Ста-
љи но вих аге на та.6) 

Кључ ни по јам у ње го вом ства ра ла штву је сте иде ја перма-
нентнереволуције. Као што је по зна то чи тав спор из ме ђу ње га и 
Ста љи на имао је осим ди мен зи је го ле бор бе за моћ и власт и од-
ре ђе ну иде о ло шко-так тич ку ди мен зи ју. У исто ри ји и те о ри ји ко-
му ни стич ког по кре та, ова кон тро вер за је оста ла по зна та као су коб 
из ме ђу те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је и те о ри је о мо гућ но сти 
4) Ви ди Троц ки, «Но ви Курс» у Новикурс–ОЛењину–Изобличенареволуција, Ото кар 

Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972.

5) За ком плет ну исто риј ску ре кон струк ци ју бољ ше вич ких спо ро ва и раз ра чу на ва ња вид. 
М. Бр дар, Праксисодисеја:генезабољшевичкогтоталитарногсистема1917-1929, књ. 
I-II, Слу жбе ни лист, Бе о град, 2000, 2001. 

6) На вод но је је дан од ор га ни за то ра ње го вог уби ства био и ју го сло вен ски ко му ни ста и те-
ро ри ста, ге не рал НКВД Му ста фа Го лу бић.
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из град ње со ци ја ли зма у јед ној зе мљи. О че му се ра ди ло у овом 
спо ру?

Сам по јам се по ја вљу је 1906. у књи зи Нашареволуција, у ко-
јој је по след ње  по гла вље, на зва но „Ре зул та ти и пер спек ти ве – по-
кре тач ке сна ге ре во лу ци је“ до не ло пр во це ло ви то из ла га ње о про-
бле му ру ске и свет ске ре во лу ци је.7) Ка ко Вра ниц ки при ме ћу је још 
у овом спи су Троц ки је из нео осно ве про гра ма ко га ће се при др-
жа ва ти до кра ја свог жи во та. Иде ја пер ма нент не ре во лу ци је има ла 
је два аспек та, уну тра шњи и спо ља шњи. Троц ки је ме ђу пр ви ма 
по чео са оспо ра ва њем марк си стич ке ор то док си је ко ја је твр ди ла 
да про ле тер ске ре во лу ци је мо ра ју нај пре из би ти у нај ра зви је ни-
јим зе мља ма. Он је твр дио да је под од ре ђе ним усло ви ма мо гу ће 
да про ле та ри јат у не кој за о ста лој зе мљи пре до ђе на власт не го у 
раз ви је ним  зе мља ма. Ово ста но ви ште је Ле њин на кра ју пре у зео 
у сво јим Априлскимтезама 1917. и на осно ву ње га је и спро ве-
де на Ок то бар ска ре во лу ци ја. Су шти на те зе Троц ког би ла је да у 
не ста бил ним и не раз ви је ним зе мља ма као што је Ру си ја, про ле та-
ри јат има шан су да не по сред но на кон бур жо а ске спро ве де и сво ју 
ре во лу ци ју уме сто да до пу сти бур жо а зи ји да то ком јед ног ду жег 
пе ри о да раз ви ја сво ју власт. По по зна том сце на ри ју у пр вој фа зи је 
про ле та ри јат уз по моћ се ља штва тре ба ло да ели ми ни ше бур жо а зи-
ју, а у дру гој уз по моћ се о ске си ро ти ње да се об ра чу на са бо га ти јим 
се ља штвом, од но сно ку ла ци ма.

Дру ги аспект ове те зе је тврд ња да се ре во лу ци ја не мо же 
учвр сти ти у јед ној зе мљи без по др шке и по мо ћи про ле та ри ја та чи-
та вог све та ко ји би у ме ђу вре ме ну тре ба ло да спро во ди ре во лу ци-
је у сво јим соп стве ним др жа ва ма. Ду го на кон по бе де ре во лу ци је 
Троц ки је твр дио да се со вјет ска власт не мо же одр жа ти без гло бал-
не тран сфор ма ци је при вред ног и еко ном ског уре ђе ња све та, јер не 
са мо да ће се власт би ро кра ти зо ва ти већ ће по ње му би ти угро же на 
ка ко од гло бал не бур жо а зи је та ко и од до ма ћег се љач ког ста нов ни-
штва.8)

Већ кра јем 1924. Ста љин је у члан ку Октобарскареволуци-
јаитактикарускихкомуниста оштро на пао ово ста но ви ште као 
ан ти ле њи ни стич ко. Он је бра нио оно што је  ви део као ре ал ност у 
том тре нут ку на кон сло ма рад нич ких ре во лу ци ја у Не мач кој, Ма-
ђар ској и дру гим зе мља ма, да кле по тре бу да се ко му ни стич ка власт 
утвр ди и учвр сти у пр вој зе мљи со ци ја ли зма, а да за тим по сте пе но 
на ста ви да с тим ре сур си ма по ма же раз вој ко му ни стич ког по кре та 
7)  Ви ди Вра ниц ки, Хисторијамарксизма, том 2, стр. 38. 

8)  За де таљ ну ево лу ци ју ста во ва Троц ког то ком два де се тих го ди на ви де ти Бр дар, Праксис
одисеја, II том, на ро чи то пр ва че ти ри по гла вља.
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у све ту. Ста љин је за пра во сма трао да СССР мо ра да ус по ста ви по-
ре дак, по ли тич ки, еко ном ски и без бед но сни, ко ји ће би ти спо со бан 
да се одр жи и раз ви ја без об зи ра на гло бал не окол но сти, од но сно 
тра жио је на чин да та кав СССР укљу чи у ре ал но по сто је ћи ме ђу-
на род ни по ре дак. У кон крет ном слу ча ју, то је зна чи ло ус по ста вља-
ње ду го трај не дик та ту ре са сна жном би ро кра ти јом и кон тро лом 
као и ели ми ни са ње свих про тив ни ка. 

Троц ки је, ме ђу тим, сма трао да је то не мо гу ће и да по чет ни 
та лас успе ха мо ра да бу де ис ко ри шћен за де ци зи о ни стич ко одр-
жа ва ње гло бал ног по кре та свет ских ре во лу ци ја ко је ће у крај њем 
ре зул та ту, пре или ка сни је (он је го во рио „о де це ни ја ма а не сто-
ле ћи ма“) до ве сти до ре а ли за ци је уто пи је гло бал ног не при нуд ног 
бес кла сног дру штва јед на ких љу ди. Овај ста ри про све ти тељ ски 
сан он нај пла стич ни је опи су је на по чет ку свог по зна тог спи са „Со-
ци ја ли зам са мо у јед ној зе мљи“ ка да ка же: „Ре ак ци о нар не тен ден-
ци је ко је во де у аутар ки ју је су обрам бе ни ре флекс оро ну лог ка пи-
та ли зма пред про бле мом што га по ви јест све оштри је по ста вља: 
осло бо ди ти еко но ми ју око ва при ват ног вла сни штва и на ци о нал не 
др жа ве и ор га ни зи ра ти је пре ма јед ном за јед нич ком и све о бу хват-
ном пла ну у чи та вом сви је ту“9) 

За по тре бе на шег тек ста ве о ма је ва жно уочи ти ка ко ово не-
при ја тељ ство пре ма кла сич ној на ци о нал ној др жа ви као окви ру 
ре а ли стич не по ли ти ке, та ко и мо ме нат пер ма нент но сти ко ји не 
до зво ља ва ни при вре ме не фа зе ми ро ва ња већ тра жи не пре ста ни 
ак ти ви зам до ко нач не по бе де гло бал не ре во лу ци је. Ра ди се о јед-
ном об ли ку по ли тич ког де ци зи о ни зма ко ји по чи ва на све или ни-
шта мо де лу, на ве ри да се нор ма тив на про јек ци ја мо ра оства ри ти 
без об зи ра на окол но сти и ре сур се, уз оправ да ње за би ло ко ја до-
ступ на сред ства. 

На кон од ла ска у из гнан ство Троц ки је чи та ву сво ју ин те лек-
ту ал ну, пу бли ци стич ку и прак тич ну де лат ност ба зи рао на тврд њи 
да је Ста љин на осно ву по гре шне иде је о со ци ја ли зму у јед ној зе-
мљи из дао ре во лу ци ју и ство рио јед ну би ро кра ти зо ва ну, ка ко је он 
го во рио „де ге не ри са ну рад нич ку др жа ву“. За се бе и сво је при ста-
ли це ре зер ви сао је ста тус вер них и ло јал них на след ни ка Ле њи но-
вог бољ ше вич ког про јек та, сма тра ју ћи да ће окол но сти не у мит но 
во ди ти по бе ди про ле тер ске ре во лу ци је у чи та вом све ту укљу чу ју-
ћи и СССР где ће рад ни ци сру ши ти би ро кра ти зо ва ни си стем.

Ве о ма илу стра тив ну оце ну иде ја и де ла Троц ког дао је Ле-
шек Ко ла ков ски у Главнимтоковимамарксизма. Ко ла ков ски нај-
9)  Троц ки, Изданареволуција, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1973, стр. 223.
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пре ука зу је на чи ње ни цу да је Троц ки у свим сво јим пред ви ђа њи-
ма о суд би ни Дру гог свет ског ра та и раз во ју гло бал не по ли ти ке 
ди рект но и нај бру тал ни је по гре шио.10) Што је нај го ре, он се као 
и увек у сво јим ана ли за ма, за ла га њи ма и пред ви ђа њи ма по зи вао 
на нај твр ђе за ко не марк си стич ке ди ја лек ти ке, од но сно оног што 
Ко ла ков ски на зи ва исто ри о зо фи јом. Исто вре ме но, у по гле ду свог 
од но са пре ма Ста љи ну и СССР-у он је за и ста био тек од ба че ни 
епи гон. Са сво јом иде јом  о не пре ста ној агре си ји и по кре та њу гло-
бал ног ха о са ди рект но је ишао про тив ре ал но сти са ко јом се но ва 
власт су сре ла. Али кад је у пи та њу уну тра шња по ли ти ка и на чин 
функ ци о ни са ња вла сти Ко ла ков ски са вр ше но по га ђа ка да ка же да 
је ста љи ни зам на про сто про ду же ње си сте ма ко ји су ус по ста ви ли 
Ле њин и Троц ки.11) Троц ки је ме ђу тим твр дио да то не ма ве зе са 
на чи ном на ко ји би он во дио СССР и Ко мин тер ну те да је то све 
ре зул тат „би ро крат ског“ уда ра ко ји је ре во лу ци ју на вод но за у здао 
и до даљ њег са пео за тва ра ју ћи је у јед ну зе мљу.

И за иста не по сто ји не ка ква по себ на ми сао Троц ког или не-
ки ње гов до при нос марк си стич кој те о ри ји и фи ло зо фи ји.12) За што 
је он да иде ја пер ма нент не ре во лу ци је зна чај на? Пре то га чи ни се 
тре ба рас ту ма чи ти пи та ње за во дљи во сти троц ки зма и об ја сни ти 
ка ко је и за што по себ но у од ре ђе ним кру го ви ма (ин те лек ту ал ци, 
сту ден ти, омла ди на, умет ни ци) ње го ва по пу лар ност на ро чи то ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на би ла из у зет но ве ли ка. Чи ни се да 
по сто ји не ко ли ко ва жних раз ло га за то.

1. Кри ти ка ста љи ни зма. Троц ки је на кон 1929. по стао нај зна-
чај ни ји ин сај дер ски кри ти чар си сте ма ко ји је Ста љин гра дио. Ве-
сти о уби стви ма, чист ка ма, бру тал но сти ма то та ли тар ног ре жи ма 
по ла ко су се ши ри ле ме ђу ин тер на ци о нал ним рад нич ким по кре-
том13) да би пе де се тих и ше зде се тих, на кон Хру шчо вље вог ре фе ра-
та и ин тер вен ци ја у Ма ђар ској и Че хо сло вач кој, а на ро чи то на кон 
об ја вљи ва ња АрхипелагаГулаг знат но пот ко па ле углед СССР-а и 
10)  Ко ла ков ски, Главнитоковимарксизма, БИГЗ, Бе о град, том 2, стр. 242.

11)  Исто, стр. 248. 

12)  Ово твр ди Ко ла ков ски. Вра ниц ки сма тра да је у осно ви спо ра пи та ње мо ћи, а да са 
те о риј ске тач ке гле ди шта чи тав спор де лу је схо ла стич ки, што би из марк си стич ке пер-
спек ти ве зна чи ло бе сми сле но, не прак тич но и уза луд но. Ни код јед ног од ауто ра ко ји су 
уче ство ва ли у спо ру за и ста се не мо гу на ћи не ки уз бу дљи ви и ино ва тив ни до при но си 
ге не рал ној те о ри ји. Ви ди збор ник Перманетнареволуцијаисоцијализам,Гло бус, За-
греб, 1979.

13)  Ис ку ство Шпан ског гра ђан ског ра та у ко ме су Ста љи но ве уби це че сто ви ше во ди ле 
ра чу на о об ра чу ни ма са анар хи сти ма, троц ки сти ма и дру гим стру ја ма уну тар ре пу бли-
кан ског по кре та не го о бор би са фран ки сти ма де ло ва ло је тра у ма тич но на мно ге за пад не 
марк си сте.
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ста љи ни стич ког си сте ма уоп ште. Мон стру о зна то та ли тар на тво ре-
ви на ко ја је у смрт оте ра ла де се ти не ми ли о на сво јих гра ђа на сва-
ка ко ни је ли чи ла на нор ма тив ни мо дел бес кла сног рад нич ког дру-
штва о ко ме су са ња ли мно ги ле ви кру го ви на За па ду. Троц ки је 
пси хо ло шки ва жан јер је по ма гао одр жа ва њу илу зи је да је суд би на 
СССР-а и ко му ни стич ког си сте ма мо гла да бу де дру га чи ја те да је 
све то на вод но мо гу ће на гло бал ном ни воу без ста љи ни стич ких за-
стра њи ва ња.

2. Ово спа ша ва ње нор ма тив не иде је је уто ли ко ва жни је што 
је до ла зи ло од чо ве ка ко ји је бес по штед но бра нио и сред ства по-
треб на да се ре во лу ци ја оства ри. Троц ки је, под се ти мо се нај ра ди-
кал ни је оправ да вао на си ље, ма ни пу ла ци ју и те ро ри зам као ме то де 
ко је су нео п ход не да се оства ри по бе да ре во лу ци је. Ре а гу ју ћи на 
исто и ме ну књи гу Кар ла Ка уц ког, Троц ки је у спи су Тероризами
комунизам на пот пу но отво рен и бру тал на на чин на пи сао не ке од 
нај мон стру о зни јих ре до ва у по ку ша ју да да оправ да ње за ну жност 
ко ри шће ња на си ља, стре ља ња, за стра ши ва ња и цр ве ног те ро ра 
при ли ком осва ја ња, утвр ђи ва ња и од бра не дик та ту ре про ле та ри ја-
та.14) Троц ки је  да кле чу вао илу зи ју да без об зи ра на ста љи ни стич-
ка за стра њи ва ња че сти ти љу ди мо гу ре а ли зо ва ти исти нор ма тив ни 
мо дел уз иста на сил на сред ства ко ја су оправ да на у слу жби ме си-
јан ски иза бра не аван гар де.

3. Сва ка ко је ва жан еле мент при влач но сти са др жан у ње го-
вом де ци зи о ни зму, уве ре но сти да се као и 1917 тре ба упу сти ти у 
не из глед ну бор бу без об зи ра на окол но сти и ре сур се и да је са до-
вољ но ве ре и од луч но сти мо гу ће оства ри ти ко нач ну по бе ду.15) Уз 
то је ишао и ло ги чан на ста вак, ње го во за ла га ње да та кав де ци зи-
о ни зам тре ба ши ри ти у све кра је ве све та (укљу чу ју ћи и За пад ну 
Евро пу и САД), свим сред стви ма (укљу чу ју ћи и те ро ри зам, от ми-
це, пљач ке, за стра ши ва ња, упо тре бу нов ца ко ји до ла зи из сум њи-
вих из во ра као што је нпр тр го ви на нар ко ти ци ма итд). У вре ме ка-
да су Кре мљу бли ске ко му ни стич ке пар ти је и по кре ти три де се тих 
го ди на ула зи ле у Народнефронтове са бур жо а ским пар ти ја ма (че-
му се Троц ки од луч но су прот ста вио), а по сле ра та  по ста ја ле део 
мејнстрим по ли ти ке, ја ке пар ла мен тар не стран ке као у Ита ли ји и 
Фран цу ској, троц ки стич ко за ла га ње за оп ста ја ње на по зи ци ја ма 
14) По гле да ти чу ве не ре че ни це: „Али те рор мо же би ти ве о ма дје ло тво ран про тив ре ак ци-

о нар не кла се ко ја не же ли си ћи са сце не. За стра ши ва ње је сна жно сред ство и ме ђу на-
род не и уну тра шње по ли ти ке.... Исто та ко по сту па и ре во лу ци ја: она уби ја по је дин це, 
за стра шу је ти су ће. У том сми слу цр ве ни те рор се на чел но не раз ли ку је од ору жа ног 
устан ка, на ко ји се не по сред но на ста вља.“ Троцки,Тероризамикомунизам, у Из ре во лу-
ци је, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1971. стр. 179 – 180.

15)  Се ти мо се сло га на 68-ша: Бу ди мо ре ал ни тра жи мо не мо гу ће!
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твр до кор не, екс трем не ан ти пар ла мен тар не ле ви це мно ги ма је би-
ла по след ња на да у очу ва ње из вор ног ко му ни стич ког чи стун ства.

4. Ко нач но, не ма ли зна чај има ло је ње го во по зи тив но ми-
шље ње о мо дер ној умет но сти. У вре ме Бољ ше вич ке ре во лу ци је 
и не по сред но на кон ње Ру си ја је у јед ном тре нут ку би ла пре сто-
ни ца мо дер не умет но сти у Евро пи. Та мо су де ло ва ли по врат ни-
ци Кан дин ски и Ел Ли сиц ки, за тим Ма ље вич, Та тлин, па Је се њин, 
Ма ја ков ски, Пиљ њак16) и мно ги дру ги зна ме ни ти но си о ци но вих 
тен ден ци ја ко ји спа да ју у нај у ти цај ни је умет ни ке два де се тог ве-
ка. У окви ру бољ ше вич ког по кре та ра но су се по ја ви ли спо ро ви 
о од но су пре ма овом та ла су са пут ни ка ре во лу ци је. Још у спи су 
ЛитератураиРеволуција ко ји је об ја вио 1923, Троц ки је устао у 
од бра ну ових умет ни ка и њи хо вог ме ста у но вом по рет ку СССР-а. 
Он је та ко ђе сма трао да се ра ди о бур жо а ским тен ден ци ја ма, али да 
су оне пот пу но оправ да не с об зи ром на још увек не из гра ђе ну про-
ле тер ску умет ност, по себ но што је у мно ги ма од њих ви део тен-
ден ци је по ми ре ња са ру ском на род ном тра ди ци јом и сим па ти је за 
рад нич ки по крет.17) 

Ста љи нов од нос, ко ји је по сле 1924 пре вла дао, био је са свим 
су про тан. Чи тав овај та лас са мо свој них и про во ка тив них умет ни-
ка по чи шћен је слич но анар хи стич ким ин те лек ту ал ним и дру гим 
ре во лу ци о нар ним гру па ма ко је су уче ство ва ле у ре во лу ци ји, али 
по ку ша ва ле да са чу ва ју са мо свој ност и на кон ње. Сви они ко ји ни-
су же ле ли да се при кљу че на ло зи ма но вог по рет ка про гла ше ни су 
оста ци ма бур жо а зи је, ми сти ци ма и про тив ни ци ма со ци ја ли зма, 
да би као је ди на аде кват на умет ност био при хва ћен соц ре а ли зам. 
Троц ки је на ро чи то на кон из гнан ства на ста вио да бра ни мо дер ну 
умет ност од ста љи ни стич ког би ро крат ског по ви ка на њу, што му је 
при ба ви ло ве ли ки углед код мно гих зна чај них ства ра ла ца као што 
су Ан дре Бре тон, Ди је го Ри ве ра и Фри да Ка ло са ко јом је чак био 
и у ве зи.

5. Не по ве ре ње или чак ве о ма не при ја тељ ски од нос пре ма 
се лу и се ља ци ма. Још у пред ре во лу ци о нар ном пе ри о ду Троц ки је 
имао ве ли ке ре зер ве пре ма спо соб но сти се ља ка да ство ре аде кват-
ну кла сну свест и да са мо свој но уче ству ју као ак ти ван фак тор на 
стра ни про гре са. Ње го ва те за је би ла да се љач ке ма се мо гу од и-
16)  Ова те ма ти ка је об ра ђе на у сјај ној те ле ви зиј ској дра ми Те ле ви зи је Бе о град из 1982, Ру-

скиуметничкиекпсеримент,Бра ни ми ра Ди ми три је ви ћа и Бо ри са Миљ ко ви ћа.

17)  Не тре ба за бо ра ви ти да је у вре ме пи са ња овог спи са још увек тра јао про цес утвр ђи ва-
ња но ве вла сти и од бра не од уну тра шњих и спо ља шњих про тив ни ка, па је Троц ки као 
стра тег и так ти чар био све стан и зна ча ја по др шке ових кру го ва за при до би ја ње мно го-
број них ин те лек ту а ла ца у СССР и у Евро пи.
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гра ти по зи тив ну уло гу ис кљу чи во под вођ ством ур ба них кла са. У 
вре ме при пре ме НЕП-а он се оштро бу нио про тив иде ја о вра ћа-
њу еле мен та тр жи шне при вре де на се ло као што је и ка сни је био 
про тив стра те ги је ин те гри са ња ку ла ка у си стем.18) Троц ки је на кон 
1929. за „кон тра ре во лу ци ју“ у СССР оп ту жи вао упра во се о ске ку-
ла ке и но ву бур жо а зи ју ко ја је про фи ти ра ла из НЕП-а. Ка да је Ста-
љин 1928 за по чео на сил ну ко лек ти ви за ци ју и ин ду стри ја ли за ци ју, 
да кле оба про це са ди рект но усме ре на про тив се ља ка, троц ки стич-
ка ле ва опо зи ци ја је то по здра ви ла сма тра ју ћи да је усво јио њен 
про грам иако је Троц ки био ухап шен. Ово ње го во на чел но су прот-
ста вље не по зи тив но сти ур ба ног и не га тив но сти ру рал ног у ка сни-
јим, ра ди ка ли зо ва ним об ли ци ма би ло је, а и да ље је при влач но за 
ве ли ки број ле вих ин те лек ту а ла ца19).

Све ово за јед но учи ни ло је да мно ги ле ви ча ри раз о ча ра ни 
Ста љи ном и раз во јем СССР-а у троц ки зму и иде ји пер ма нент не 
ре во лу ци је на ђу на ду за очу ва ње јед ног угро же ног сна. Мо жда још 
ви ше на кон смр ти са мог Троц ког. Иако то ни ка да ни је био ма со ван 
по крет, зна чај је до ла зио од чи ње ни це да је та те о ри ја би ла ве о ма 
при влач на не ким ка сни је из у зет но ути цај ним ин те лек ту ал ци ма и 
дру гим де ло ви ма ели те на За па ду.

*
 
У свом прак тич ном пар тиј ском де ло ва њу троц ки зам за и ста 

ни је по сти гао ни ка кве ре зул та те. Међународни савез комуниста
(МСК), троц ки стич ка па ра ко мин тер на ни ка да ни је до би ла ма сов-
ну по др шку. Ње не сек ци је, од но сно на ци о нал не пар ти је по пра ви-
лу ни ка да ни су пре ва зи ла зи ле мо дел за тво ре них ин те лек ту ал них 
гру пи ца. Ка ко је Алекс Кал ни кос при ме тио, сек ци је МСК ти пич-
но су за у зи ма ле дру штве ни ми ље ко ји је сам Троц ки на зи вао „ма-
ло гра ђан ским“, ге то за ин те лек ту ал це из сред ње кла се за ко је су 
18)  У том  кон тек сту по себ но је за ни мљи во уочи ти ево лу ци ју ста во ва Троц ког и Бу ха ри на 

пре ма НЕП-у. Ка ко Бр дар по ка зу је Троц ки је 1920. нај пре у фе бру а ру пред ла гао ме ре 
ве о ма слич не НЕП-у, да би све га пар ме се ци ка сни је оштро на пао све што има ве зе са 
тр жи шном по ли ти ком. Бу ха рин, ко ји је у то до ба са њим био ра ди кал ни при пад ник ле ве 
опо зи ци је и бра ни лац рат ног ко му ни зма, у дру гој по ло ви ни де це ни је ће по ста ти нај рев-
но сни ји за ступ ник НЕП-а, да би 1929. био ели ми ни сан као во ђа про тр жи шне де сни це и 
„агент бур жо а ских кла са“. Ви ди Ми лан Бр дар, Праксисодисеја, том I, стр. 430, 431.

19)  На сле ђе овог не при род ног и ира ци о нал ног не при ја тељ ства пре ма се лу мо же мо на при-
мер ви де ти ових да на у Ср би ји по во дом та ла са ве о ма успе шних и по пу лар них се ри ја 
ко је се ба ве се о ским жи во том, као што су Мојрођаксасела или Селогориабабасе
чешља.
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сек та шке бор бе пре ви ше че сто по ста ја ле циљ по се би.20) У вре-
ме осни ва ња Че твр те ин те р на ци о на ле, 1938, уку пан број чла но ва 
МСК био је око 5400 од ко јих је чак 2500 при па да ло нај ја чој по је-
ди нач ној ор га ни за ци ји Со ци ја ли стич кој рад нич кој пар ти ји САД.21) 
Нпр. већ 1953 до шло је до рас це па у Че твр тој ин те р на ци о на ли па 
су аме рич ки (Ке нон), бри тан ски (Хи ли) и фран цу ски (Пјер Лам-
бер) троц ки сти осно ва ли по се бан МеђународникомитетЧетврте
интернационале(МКЧИ) и одво ји ли се од Мај кла Па бла и Ер не ста 
Мен де ла ко ји су оста ли на че лу зва нич не Че твр те ин те р на ци о на ле. 
То је био тек по че так број них бу ду ћих по де ла и ра зи ла же ња ко ји ће 
во ди ти до све ве ћег бро ја, све бе сми сле ни јих ор га ни за ци ја и ком би 
пар ти ја.

Троц ки стич ке пар ти је по сто је и да нас у јед ном бро ју зе ма ља. 
Ре ци мо у Фран цу ској њих три уче ству ју на из бо ри ма и осва ја ју 
за јед но ско ро де сет од сто гла со ва, али ни ка да ни су део вла сти.22) 
Ши рој пу бли ци на зи ви СоцијалистичкарадничкапартијаВелике
Британије, РеволуционарнисавезкомунистаилиРадничкаборба 
у Фран цу ској и сл. с пра вом не зна че  ни шта.

Мно го ве ћи ути цај има ли су троц ки стич ки и пост троц ки-
стич ки ин те лек ту ал ни про јек ти. Осим вр ло спе ци фич не аме рич ке 
сце не, тре ба по себ но из дво ји ти два зна чај на европ ска ча со пи са. У 
Бри та ни ји је троц ки стич ка еки па след бе ни ка Иса ка Дој че ра осно-
ва ла чу ве ни ча со пис ЊуЛефтРивју(NewLeftReview) ко ји је де це-
ни ја ма био је дан од нај у ти цај ни јих ча со пи са за дру штве на пи та ња. 
У уред ни штву су би ли Пе ри Ан дер сон, Та рик Али, Квен тин Хо а ре 
итд. У Фран цу ској су Кор не ли ус Ка сто ри а дис и Клод Ле фор на-
кон још јед ног сек та шког об ра чу на 1949. на пу сти ли Че твр ту ин те-
р на ци о на лу и осно ва ли из у зет но угле дан ча со пис Социјализамили
Барбаризам(SocialsmeouBarbarie). Њи хов са рад ник је био и Жан 
Фран соа Ли о тар, а сви они за јед но су ве о ма ути ца ли на по струк ту-
ра ли стич ку фи ло зо фи ју и ком плет на ин те лек ту ал на де ша ва ња на 
фран цу ској сце ни све до да нас.23)

Ме ђу тим сам Троц ки оста вио је јед но из у зет но зна чај но ме-
то до ло шко на сле ђе, та ко зва ну те о ри ју ентризма, од но сно сми-
шље не и план ске ин фил тра ци је. Сре ди ном три де се тих, на кон ни за 

20)  Cal lni cos, Trotskyism, Open Uni ver sity Press, Buc king ham, 1990, стр. 29..

21)  Исто, стр. 31. Троц ки је све јед но у то до ба пред ви ђао да ће у сле де ћих де сет го ди на 
њи хов про грам сте ћи по др шку ми ли о на љу ди. Ви ди Re i sner, DocumentsoftheFourth
International, New York, Path fin der, 1973, стр. 182.

22)  Кра так пре глед троц ки стич ких по ли тич ких оп ци ја на ра зним кон ти нен ти ма мо же се 
на ћи у Cal lni cos, Trotskyism, по гла вља 3.2 и 4.2 

23)  Ча со пис ЛеМонд се сма тра из дан ком јед ног об ли ка са вре ме ног троц ки зма.
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не у спе ха у на сто ја њи ма да се по крет ома со ви, Троц ки је сми слио 
та ко зва ни Фран цу ски обрт, или те о ри ју ен три зма ко ја је под ра зу-
ме ва ла да се чла но ви троц ки стич ких пар ти ја све сно ин фил три ра ју 
у ма сов не со ци јал де мо крат ске пар ти је и да пре ко њих по ку ша ју да 
про гу ра ју сво је иде је. Ова иде ја ожи вља ва пе де се тих го ди на под 
ути ца јем Па бла иако су прак тич но још од 1947. бри тан ски троц-
ки сти, чла но ви Рeволуционарнекомунистичкепартије уз зна ње и 
по др шку чи та ве ор га ни за ци је по че ли да се ин фил три ра ју у ре до-
ве вла да ју ћих ла бу ри ста. За раз ли ку од Троц ког ко ји је овај ме тод 
до жи вља вао као крат ко роч ну так ти ку за по ве ћа ње ути ца ја, ње го-
ви на след ни ци пе де се тих го ди на ову стра те ги ју до жи вља ва ју као 
ду го роч ни ре цепт. Ра ди се о ор га ни зо ва ном ула ску јед ног бро ја 
по ве за них троц ки ста у ко му ни стич ке, со ци ја ли стич ке, со ци јал де-
мо крат ске и дру ге мејнстрим пар ти је. Ка сни је су се као пр ти је у 
пар ти ји ове гру пе ши ри ле, ор га ни зо ва ле, при до би ја ле но ве са рад-
ни ке и ја ча ле сво ју моћ уну тар те мејн стим ор га ни за ци је. То је и 
до да нас оста ви ло ве ли ки про блем, пи та ње ко је од тих љу ди за ста 
при хва тио но ву иде о ло ги ју, а ко је уну тар но ве ор га ни за ци је на ста-
вио са  истом ме то до ло ги јом и са чу вао исти све то на зор. 

По чет ком 2001. от кри ло се на при мер да је фран цу ски со ци-
ја ли стич ки пре ми јер Ли о нел Жо спен ше зде се тих го ди на био члан 
фран цу ске троц ки стич ке ор га ни за ци је и ак тив ни члан пар ти је.24) У 
Фран цу ској ина че по сто је три троц ки стич ке стру је. Пар ти ја Рад-
нич ка Бор ба (LutteOuvriereLO) оку пља оне троц ки сте ко ји  су од-
би ли да уђу у Че твр ту ин те р на ци о на лу. Ре гу лар ни троц ки сти ко-
ји су пред ста вља ли фран цу ску сек ци ју ЧИ по де ли ли су се 1953. 
Ма њи на је оста ла вер на та да шњем во ђи Мај клу Па блу (и Ер не сту 
Мен де лу) ко ји су по крет усме ри ли ка при хва та њу ста љи ни зма као 
ре ал но сти и ка бли жој са рад њи са ста љи ни стич ким ко му ни стич-
ким пар ти ја ма. Од па бли ста је на ста ла пар ти ја Ре во лу ци о нар ни 
са вез ко му ни ста Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Ве ћи на 
је ме ђу тим сма тра ла да тре ба оста ти на ли ни ји ор то док сног троц-
ки зма ко ји у ста љи ни зму и ње го вој би ро кра ти за ци ји ви ди нај ве ћи 
про блем рад нич ког по кре та. Они су са дру гим пра во вер ним троц-
ки сти ма осно ва ли Ин тер на ци о нал ни ко ми тет Че твр те ин те р на-
ци о на ле као па ра лел ну ор га ни за ци ју у од но су на Па бло ву ЧИ. У 
Фран цу ској се та пар ти ја на зи ва ла Ин тер на ци о нал на ор га ни за ци-
ја ко му ни ста OrganisationCommuniste Internationaliste, (OCI). На 
ње ном че лу ду го је био Пјер Лам бер, а упра во њи хов члан био је 
Ли о нел Жо спен.
24) Ви ди Schwarz, P, „Li o nel Jo spin i Troc ki zam: O de ba ti u ve zi pro šlo sti Fran cu skog pred sjed-

ni ka vla de“, www.wsws.org/sh/2001/jun2001/jos-j27.shtml, ob ja vlje no 27. 06. 2001.
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Жо спен је ду го од би јао да при зна сво је не ка да шње ак тив но-
сти да би 2001 то ко нач но об зна нио. У чи та вој се ри ји на пи са ко ја је 
усле ди ла мо жда је нај за ни мљи ви је да је ЛеМонд оп ту жио Жо спе-
на ка ко је у Со ци ја ли стич ку пар ти ју 1971 го ди не ушао као кр ти ца, 
по на ло гу сво је ОЦИ у скла ду са стра те ги јом ен три зма. По ен та 
на па да је би ла да је Жо спен за пра во и да ље троц ки ста ко ји је на 
тај ном за дат ку у ПС-у.25)

*
Нај кон тро верз ни ји је сва ка ко слу чај на сле ђа аме рич ког троц-

ки зма. У ак ту ел ним  ди ску си ја ма о нео кон зер ва тив ној иде о ло ги ји, 
као род но ме сто по ми њу се кру жо ци ле вих је вреј ских ин те лек ту-
а ла ца ко ји су се три де се тих го ди на ви ђа ли и ор га ни зо ва ли у Њу 
Јор ку. Мајк Те нер аутор из ван ред не књи ге Левијатаннадесници 
на во ди ве ли ки број име на ко ја су ка сни је обе ле жи ла ин те лек ту ал-
ни ми ље САД.26) Огром на ве ћи на њих су три де се тих го ди на би ли 
троц ки сти. Ов де тре ба ука за ти на чи ње ни цу да се  по пра ви лу у 
свим ана ли за ма из во ра не кон зер ва ти ва ца на во де име на Ла ва Троц-
ког и Леа Штра у са. Оно  што ће пре суд но ути ца ти на њи хов да љи 
раз вој, а што је на сле ђе из вор ног троц ки зма је сте та ко зва на ста-
љи но фо би ја ко ја се по ја вљу је у ра зним об ли ци ма.  На и ме већ кра-
јем три де се тих го ди на је дан део ових њу јор шких ин те лек ту а ла ца 
кре нуо је пу тем ко јим ће ка сни је на ста ви ти и оста ци троц ки ста 
оку пље ни око Мак са Шахт ма на. Раз о ча ра ње Ста љи но вим по те-
зи ма, чист ка ма, по ли ти ком На род ног фрон та, пак том с Хи тле ром 
итд, до ве ло је мно ге од њих до ста ва да је Ста љи нов би ро крат ски 
ко лек ти ви зам (Шахт ман) и Ста љи но ва кон тро ла рад нич ког  по кре-
та у за пад ним зе мља ма да ле ко ве ће зло од за пад ног ка пи та ли зма. 

Сам Троц ки је устао про тив ова квих иде ја ин си сти ра ју ћи 
1940 да су ста љи ни стич ке ко му ни стич ке пар ти је и да ље ле ги ти-
ман део рад нич ког по кре та и да се су ко би на ле ви ци мо ра ју ре-
ша ва ти уну тар рад нич ког по кре та, а не уз по сре до ва ње за пад них 
ка пи та ли стич ких фак то ра. Овај спор је био у осно ви раз ла за из-
ме ђу Ке но но ве офи ци јел не троц ки стич ке Социјалистичкераднич-
кепартије и Радничкепартије ко ју је 1940 го ди не осно вао Макс 
Шахт ман. У исто вре ме кад и Шахт ман, пар ти ју али и зва нич ни 
троц ки зам на пу стио је Џејмс Бер нам  ко ји је убр зо об ја вио јед ну од 
нај зна чај ни јих књи га тог пе ри о да Менаџерскуреволуцију и за по чео 
сво ју тран сфор ма ци ју ка твр дој  де сни ци у ме ђу на род ним од но си-
25)  исто

26)  Ви ди Tan ner, M, LeviathanontheRight:HowBig-GovernmentConservatismBroughtDown
theRepublicanRevolution, CA TO, 2007 стр. 25, У пи та њу су  Со ул Бе лоу, Сид ни Хук, Ла-
јо нел Три линг, Сти вен Шварц, Сеј мур Мар тин Лип сет итд.
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ма, за ла жу ћи се већ кра јем че тр де се тих за пре вен тив ну упо тре бу 
ну кле ар ног оруж ја про тив СССР.

Шахт ман је са сво јом РП но ми нал но оста ло члан 4. ин тер-
на ци о на ле све до 1948, а за тим је пар ти ја пре и ме но ва на у Са вез 
не за ви сних со ци ја ли ста. Пе де се тих су по ста ли со ци јал де мо кра-
те27) да би се ше зде се тих већ укљу чи ли у Де мо крат ску стран ку и 
то на ње ном де сном кри лу ко је је чвр сто по др жа ва ло ин тер вен-
ци ју у  Ви јет на му. Се дам де се тих су бу ду ћи нео кон си би ли бли-
ски де мо крат ском ја стре бу Скуп Џек со ну, да би с до ла ском Ре га на 
на че ло ад ми ни стра ци је ко нач но пре шли у ре пу бли кан ски та бор 
фор ми ра ју ћи у ње му све ути цај ни ју ели ти стич ку гру пу. Ре га но ва 
ад ми ни стра ци ја је ипак би ла под до ми нант ним ути ца јем ста ри јих 
кон зер ва ти ва ца, али су нео кон си упра во на под руч ју спољ не по ли-
ти ке до жи ве ли мо гућ ност ре а ли за ци је ве ли ког де ла свог про гра ма, 
во де ћи ка за о штра ва њу и ра ди ка ли за ци ји од но са са СССР.28) Де ве-
де се тих су те еле мен те по ку ша ва ли да пре то че у на че ла по ли ти ке 
за сле де ћи век оку пље ни око не ко ли ко ча со пи са (ВиклиСтандард, 
Коментари) и тинк тен ко ва (Пројекатзановиамеричкивек,АЕИ). 
Уда ри од 11. сеп тем бра пред ста вља ли су иде ал ни оки дач за им пле-
мен та ци ју њи хо вих на че ла, на кон че га су де фак то пре у зе ли ком-
плет ну спољ ну по ли ти ку САД, али и ве ли ки део уну тра шње.

Нео кон зер ва тив на спољ на по ли ти ка ко ја је свој вр ху нац има-
ла у ин ва зи ји на Ирак, до жи вља ва две вр сте кри ти ка у Аме ри ци. 
На па ди с ле ва до ла зе од со ци ја ли ста и ко му ни ста ко ји у њи хо вој 
по ли ти ци ви де аме рич ки им пе ри ја ли зам и бру тал но осва ја ње под-
руч ја бо га тих ре сур си ма. Аме рич ки ли бе ра ли и ин те лек ту ал ци 
бли ски Де мо кра та ма на па да ју пре све га њи хо ву уну тра шњу по-
ли ти ку, сма њи ва ње ин ди ви ду ал них сло бо да и мо ра ли стич ки фун-
да мен та ли зам. За нас су по себ но за ни мљи ви на па ди ко ји до ла зе 
од тра ди ци о нал не аме рич ке де сни це, не ка да до ми нант не стру је у 
Ре пу бли кан ској стран ци, или ка ко их да нас на зи ва ју па ле о кон зер-
ва ти ва ца. Те за о троц ки зму нео кон са нај че шће се чу је из овог та-
бо ра29). Ста ри кон зер ва тив ци сма тра ју да су ови не ка да шњи (?) ра-
27)  Не ки при пад ни ци дру ге ге не ра ци је нео кон са као што су Џо шуа Му рав чик и Карл Герш-

ман би ли су при пад ни ци Шахт ма но ве Социјалдемократскепартије ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на.

28)  По сто ји чи тав низ из ван ред них до ку мен тар них фил мо ва ко ји се ба ве ево лу ци јом нео-
кон зер ва тив ног по кре та и њи хо вим ути ца јем на фор ми ра ње по ли ти ке ре пу бли кан ских 
ад ми ни стра ци ја. Из ван ре дан пре глед њи хо вог ути ца ја у Ре га но вој ад ми ни стра ци ји и 
по ли ти ке ра ди ка ли за ци је ме ђу на род них од но са мо же се ви де ти у ББС-ије вом до ку мен-
тар цу Снаганоћнеморе.

29)  По ме ни мо Пе та Бју ке не на, По ла Гот фри да и То ма са Фле мин га. То је стру ја ко ју су у 
спољ ној по ли ти ци сво је вре ме но пред ста вља ли Џејмс Беј кер и Брент Ско крофт.
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ди кал ни ле ви ча ри троц ки сти оку пи ра ли њи хо ву пар ти ју до но се ћи 
у њу чи тав ба гаж сво јих ста рих ме то да и иде ја од ко јих је на рав но 
нај ва жни ја иде ја пер ма нент не ре во лу ци је.

Те за гла си от при ли ке ова ко. У де ло ва њу нео кон са, од но сно 
екс троц ки ста по сто ји кон стан та, иде ја пер ма нент не ре во лу ци је 
ко ја ме ња са др жај али не и фор му, жар и ме си ја ни зам. Троц ки-
сти су на кон на пу шта ња ле вог спек тра по не ли фа на тич ну мр жњу 
пре ма ко му ни стич ком све ту, за пра во пре ма ста љи ни зму као фор-
ми ре ал по ли ти ке. Сво ју сек та шку бор бу уну тар рад нич ког по кре та 
пре не ли су у мејнстрим аме рич ке по ли ти ке за ла жу ћи се за ра ди-
ка ли за ци ју су ко ба. Њи хов глав ни про тив ник је би ла Ки син џе ро ва 
по ли ти ка де тан та, раз о ру жа ња и вра ћа ња на кла сич на на че ла рав-
но те же мо ћи ко ја се не ба ви уну тра шњим уре ђе њем пој ди нач них 
др жа ва. 

О ка квој се фун да мен тал ној ра зли ци у пер цеп ци ји спољ не 
по ли ти ке ра ди, ви ди се ка да се упо ре ди би ло ко ји спис во де ћих 
нео кон зер ва тив них ја стре бо ва као што су Нор ман Под хо рец, Чарлс 
Кра ут ха мер, Бил Кри стол или Ро берт Кеј ган са на че ли ма кла сич не 
ме ђу на род не по ли ти ке ка ква је Ки син џер из ло жио у свом бре ви ја-
ру за бу ду ће де ло ва ње, сво јој док тор ској ди сер та ци ји Обновљени
свет30), ко ја је из у ча ва ла ме то де, стра те ги је и ре зул та те Ме тер ни-
ха и Ка стел роа. Нпр. у за кључ ном по гла вљу ко је но си на зив „Бит 
др жав нич ког уми је ћа“. Ки син џер ка же: „Не из не на ђу је што су Ка-
стел ро и Ме тер них би ли др жав ни ци рав но те же, ко ји су си гур ност 
тра жи ли у рав но те жи сна га. Њи хов је циљ би ла ста бил ност, а не 
оства ре ње иде а ла, а рав но те жа је кла сич ни из раз оног по ви је сног 
ис ку ства пре ма ко је му ни је дан по ре дак ни је си гу ран ако се и фи-
зич ки ни је оси гу рао про тив агре си је. Та ко је но ви ме ђу на род ни 
по ре дак мо рао би ти ства ран при спо зна ји да је тај од нос за дан из-
ме ђу си ле и мо ра ла, из ме ђу си гур но сти и ле ги тим но сти. Ни је се 
по ку ша ва ло про на ћи тај по ре дак ис кљу чи во у под вр га ва њу јед ном 
ле ги ти ми зи ра ју ћем на че лу; то за хтје ва про рок и то је опа сно...“31)

На су прот овој ре ал по ли ти ци и ре пу бли кан ској тра ди ци ји 
уме ре ног изо ла ци о ни ма, нео кон си су се под ути ца јем троц ки стич-
ке бор бе про тив ре во лу ци ја и со ци ја ли зма у јед ној зе мљи, за ла га ли 
за фун да мен та ли стич ку бор бу про тив чи та вог уну тра шњег си сте-
30)  Хен ри Ки син џер, Обновљенисвијет, На клад ни за вод Ма ти це Хр ват ске, За греб, 1976.

31)  Ки син џер, исто, стр. 391. По гле да ти и слич но ме сто на стр. 404, где упо зо ра ва на то ко-
ли ко је опа сно ка да не ка си ла же ли да ор га ни зу је гло бал ни по ре дак по ла зе ћи од сво јих 
на че ла прав де ко ја сма тра уни вер зал ним. То је слу чај На по ле о на ко ји уно си ре во лу ци-
о нар ну си ту а ци ју, а Ме тер них и Кастлро су се бо ри ли да се по ли ти ка вра ти у нор мал но 
ста ње ме ђу соб не то ле ран ци је раз ли чи тих на че ла ле ги ти ми за ци је, за сно ва не на рав но те-
жи мо ћи . Ја сно је на ко јој су стра ни ње го ве сим па ти је, а ко га сле де нео кон си.
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ма ста љи ни зма би ва ју ћи спрем ни да чи тав свет, по по тре би уву ку 
и у ну кле ар не су ко бе.32) Осам де се тих су по кре ну ли про је кат Коми-
тетонепосреднојопасностико ји је имао за циљ да уве ли ча прет-
њу од СССР-а и ко му ни зма и да овај еко ном ски кон теј нер ко ји се 
у то ба већ уве ли ко рас па дао, при ка же као моћ ну екс пан зив ну си лу 
ко ја ефек тив но угро жа ва ин те ре се и без бед ност САД.

Ро налд Ре ган је усво јио њи хо ву стра те ги ју ра ди ка ли за ци је 
су ко ба, по нов ног по кре та ња тр ке у на о ру жа њу, ин тер вен ци о ни зма 
у свим зе мља ма у ко ји ма је не ки об лик про со вјет ске ле ви це мо гао 
да до ђе на власт и фи нан си ра ња и по ма га ња свих об ли ка уну тра-
шње опо зи ци је у ко му ни стич ким зе мља ма. Бор ба про тив ста љи ни-
зма и ста љи ни стич ког на сле ђа би ла је њи хо ва лич на фру стра ци ја 
због ко је су би ли спрем ни да жр тву ју ин те ре се, фи нан си је и мир 
гра ђа на САД. Још у до ба бор бе про тив ко му ни зма, иде ја пер ма-
нент не  ре во лу ци је до би ја ла је об лик ко ји ће у пот пу но сти пре у-
зе ти у но вом ве ку. Фор ма и ме тод пер ма нент не ре во лу ци је (бор ба 
про тив ре ал по ли ти ке, рав но те же мо ћи, прин ци па по што ва ња су-
ве ре ни те та и сло бо де да се уну тар сва ке  др жа ве гра ди раз ли чи то 
уре ђе ње) ис пу њен је но вим са др жа јем: де мо кра ти ја, људ ска пра ва, 
се ку ла ри зам за пад ног ти па, еко но ми ја ва шинг тон ског кон сен зу са 
итд. 

На кон 2000. ка да ви ше ни је би ло ко му ни зма, ство рен је но ви 
фан том ски не при ја тељ ко ји омо гу ћа ва на ста вак пер ма нет не ре во-
лу ци је за про мо ци ју го ре на ве де них вред но сти. Да нас се тај из ми-
шље ни и кон стру и са ни не при ја тељ на зи ва исла мо фа ши зам и про-
тив ње га тре ба от по че ти че твр ти свет ски рат, ка ко нас нео кон си 
под у ча ва ју. 

Да кле, под ути ца јем троц ки ста ин фил три ра них у Ре пу бли-
кан ску стран ку по ти сну та су на че ла кла сич не ре ал по ли ти ке, а 
усво јен је фун да мен та ли стич ки кор пус на че ла ина че стра них Ре-
пу бли кан ци ма ко ји се да нас про мо ви ше у ви ду пер ма нент не ре во-
лу ци је до но се ћи све ту не мир, не си гур ност, не ста бил ност, страх, 
мо гућ ност да се по но во по кре не тр ка у на о ру жа њу итд.

Пу бли ци стич ки спор ко ји је по во дом ових те за по кре нут до-
жи вео је свој кли макс око 2004, али су ко би и да ље не пре ста ју. 
По ме ну та Те не ро ва књи га с кра ја 2007, да кле де ло јед ног ли бер та-
ри јан ца, очи глед но усва ја те зу о троц ки стич ким осно ва ма нео кон-
32) Ови ар гу мен ти се по ја вљу ју још у До ри е но вој књи зи из 1993, Неоконзервативнами-

сао и у Џу ди со вом при ка зу из 1995 Ер ма но ве књи ге Успоннеоконзервативизма. Ви ди 
Dor rien, G, TheNeoconservativeMind, и Ju dis, B, J, „Trotskyism to Anac hro nism: The Neo-
con ser va ti ve Re vo lu tion“, ForeignAffairs, July/August 1995. У овој де це ни ји их  је пре у зео 
ве ли ки број ста рих  кон зер ва ти ва ца и ли бе ра та ри ја на ца.
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зер ва ти ви зма као не што што је да нас оп ште ме сто у те о ри ји. Кинг 
на во ди ве ли ки број чла на ка у раз ли чи тим ма га зи ни ма и но ви на ма 
од Ази је, Евро пе, до Ка на де и Аме ри ке у ко ји ма се афир ми ше те за 
о троц ки стич ким ко ре ни ма нео кон са.

Сти вен Шварц и Бил Кинг су до ста не у спе шно по ку ша ва ли 
да нео кон се од бра не од оп ту жби за троц ки зам. Кинг апо стро фи-
ра чи ње ни цу да је Ир винг Кри стол ве ћи део жи во та про вео као 
не ко ко про мо ви ше де мо кра ти ју и ка пи та ли зам, а вр ло ма ли као 
троц ки ста – по ен та па ле о кон зер ва ти ва ца је да је он и у овом ка-
сни јем пе ри о ду ко ри стио и за го ва рао троц ки стич ке ме то де. Или на 
при мер да он баш ни је био ор то док сни троц ки ста, већ да је по пут 
Лип се та и Хи мел фар бо ве при па дао шер ма нит ској фрак ци ји уну-
тар ди си дент ске Шахт ма но ве пар ти је, што је као што смо ви де ли 
пот пу но у скла ду са сек та шком и ме си јан ском при ро дом чи та вог 
троц ки стич ког по кре та.33) Овај  аутор ни зом пе ри фер них ар гу ме на-
та као што је до ка зи ва ње да аме рич ке со ци јал де мо кра те ни су би-
ле троц ки стич ки ори јен ти са не иг но ри ше кључ ни ар гу мент у овој 
рас пра ви, а то је стра те ги ја ен три зма ко ју Кинг уоп ште не по ми ње.

Шварц је с јед не стра не ин си сти рао да ни ко од бив ших троц-
ки ста не ма по тре ба да се то га сти ди, а с дру ге стра не ко ри стио је 
оми ље ну так ти ку сво јих ко ле га да изо ла ци о ни стич ки на стро је не 
кон зер ва тив це ста рог ко ва ко ји су оку пље ни око сај то ва ЛуРоквел 
и Антивор, од но сно ма га зи на Крониклс и Америчкиконзервативац 
на зо ве не па три от ским кон зер ва тив ци ма, али и ан ти се ми ти ма јер 
оп ту жбе за троц ки зам тре ба на вод но чи та ти као оп ту жбе за је вреј-
ску за ве ру.34) И Кинг свој чла нак за вр ша ва ве о ма јад ним (тре ба ло 
би да бу де кључ ни) ар гу мен том да су па ле о кон зер ва тив ци и ли-
бер та ри јан ци за пра во у ан ти рат ном фрон ту за јед но са са вре ме ним 
ор то док сним ан ти им пе ри ја ли стич ки усме ре ним троц ки сти ма чи је 
ан ти рат не члан ке та ко ђе об ја вљу ју на сво јим сај то ви ма.

Ова два по ку ша ја су ва жна за то што нео кон си по пра ви лу 
уоп ште од би ја ју да уђу у ди ја лог о при ро ди и из во ри ма сво је по-
ли ти ке. Оп ту жбе за троц ки зам се углав ном иг но ри шу, или уз пут 
од ба цу ју, јер огро ман но вац, по ли тич ки ути цај и кон тро ла над ме-
ди ји ма чи не их то ли ко до ми нант ним да уоп ште не ма ју по тре бу да 
33)  Ту спа да ју и дру ги сла би ар гу мен ти као твр ђе ње да Ир винг Кри стол ни је за го ва рао ши-

ре ње де мо кра ти је већ аме рич ки уни ла те ра ли зам, или тврд ња да Троц ки ни је сма трао да 
Цр ве на ар ми ја тре ба ба јо не ти ма да ши ри ре во лу ци ју по све ту итд. Ви ди King, B, „Neo-
con ser va ti ves and Trotskyism“, www.en ter sta ge right.com/ar chi ve/ar tic les/0304/0304neo con-
trotp1.htm.

34) Schwartz, S, „Trotskycons? Past and pre sent“, NationalReview, 11. 06. 2003. Ви де ти чла нак 
Џа сти на Реј мон да, Ra i mon do, J, „Trotsky, Stra uss, and the Neo cons“, www.an ti war.com/
ju stin/?ar tic leid=3182
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ри зи ку ју сво је по зи ци је ула зе ћи у су коб са опо зи ци јом ко ја мо жда 
има ја ке ар гу мен те, али не ма сред ства и ре сур се за бор бу. Кључ-
ни ар гу мент ста рих кон зер ва ти ва ца и је сте да су нео кон си (ме ђу 
ко ји ма су мно ги бив ши троц ки сти) као ор га ни зо ва на гру па, не ка 
вр ста чвр сто по ве за не сек те, кон спи ра тив ним ме то да ма пре о те ли 
Ре пу бли кан ску стран ку и про ме ни ли јој су шти ну – баш у скла ду са 
те о ри јом ен три зма.

*
 Уз све не до у ми це, не ја сно ће, кон тро вер зе, не до вољ но аде-

кват них за пи са и све до че ња итд, чи ни се да и на ша кул ту ра има шта 
да по ну ди овој ди ску си ји о тран сфор ма ци ји троц ки зма кра јем 20. 
ве ка. Нај ве ћи про блем за ре кон струк ци ју при че о троц ки зму у Ср-
би ји пред ста вља на кнад на па мет, од но сно ре ту ши ра ње се ћа ња не-
ка да шњих трок ци ста. На и ме, по што су да нас не ки од њих из у зет но 
ета бли ра не осо бе, услед на ло га са вре ме не по ли тич ке ко рект но сти 
на сто је да из бри шу свој мла да лач ки ра ди ка ли зам, па од би ја ју да 
де фи ни шу по ли тич ке и те о риј ске по зи ци је на ко ји ма су се та да (?) 
на ла зи ли. Ка да се у да на шње вре ме при се ћа ју та да шњих ак тив но-
сти по пра ви лу го во ре да су се за ла га ли за не ки ху ма ни, кри тич ки 
со ци ја ли зам или марк си зам ко ји је био су прот ста вљен ста љи ни зму 
и ти то и зму као би ро кра ти зо ва ним об ли ци ма вла сти (че сто се на и-
ђе на ре чи као што су на пред ни по кре ти или ли бер те ри итд ). Има 
и оних ко ји се чак не ли бе да за та да шње сво је ста во ве (ра ди кал на 
ле ви ца) по ку ша ва ју да твр де ка ко су би ли ли бе рал ни!?

Ме ђу тим, ни ко не го во ри ко је су то нор ма тив не по зи ци је од-
но сно ко ја је то марк си стич ка тра ди ци ја ко ју су сле ди ли. Сва ка ко 
ни је би ла у пи та њу со ци јал де мо крат ска или со ци ја ли стич ка ва ри-
јан та европ ског мејнстри ма. Кри ти ка ти то и зма ишла је са још ра-
ди кал ни јих по зи ци ја, а ти то и зам и ста љи ни зам су оп ту жи ва ни за 
из да ју ре во лу ци је. Сва ко ме ко по зна је раз вој ле ви чар ских по кре та 
тог пе ри о да (ше зде се те и се дам де се те), ја сно је да у пи та њу мо же 
да бу де тек не ки од ра ди кал них ул тра ле ви чар ских по кре та као што 
су ма о и зам, цр ве ни те ро ри зам, анар хи зам или троц ки зам.

О троц ки зму се у Ју го сла ви ји го во ри још три де се тих го ди-
на. Не ко ли ко бро је ва гла си ла КПЈ Пролетера би ло је по све ће но 
об ра чу ну са троц ки змом, а у пот кон тек сту чу ве них об ра чу на на 
књи жев ној ле ви ци та ко ђе се на ла зио спор след бе ни ка Ко мин тер не 
и по бу ње ни ка по пут Ми ро сла ва Кр ле же, ко ји су оспо ра ва ли ста-
љи ни стич ку ор то док си ју. За ни мљив је и об ра чун са Жи ком Па вло-
ви ћем, ауто ром по зна те књи ге Биланссовјетскогтермидора у ко-
јој је из ло жио ра ди кал ну кри ти ку ста љи ни зма и опи си вао зло чи не 
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ко је је Ста љи но ва власт вр ши ла у СССР-у. Сам тер мин термидор 
ко ри шћен у овом кон тек сту не сум њи во по ти че од Троц ког.35)

Троц ки зам се по но во по ја вљу је ше зде се тих го ди на. То су 
би ле го ди не ве ли ких ло мо ва и у дру штву и уну тар са ме пар ти је 
у по гле ду бу ду ћег сме ра раз во ја др жа ве, еко но ми је и дру штве них 
од но са. Од 1964, по чи ње ли бе ра ли за ци ја ви зног ре жи ма што је до-
при не ло ве ћој мо бил но сти ста нов ни штва и по ве ћа њу кул тур не и 
еко ном ске раз ме не са за пад ним зе мља ма. Као део па ке та ко ји је 
сти зао са За па да до шле у су и са вре ме не ра ди кал не иде је. Као и у 
мно гим дру гим зе мља ма и код нас се фор ми рао слој љу ди не за до-
вољ них прав цем раз во ја дру штва, у ко ме је пред ња чи ла сту дент ска 
омла ди на. Ове ге не ра ци је су за до је не кла си ци ма марк си зма би ле 
по себ но не за до вољ не ре зул та ти ма про тр жи шне Крај гер-Гли го ро-
вље ве ре фор ме из 1965. го ди не. Ако се ана ли зи ра ју зах те ви и па ро-
ле ЦрвеногуниверзитетаКарлМаркс ка ко се на зи вао сту дент ски 
про тест у Бе о гра ду, уочи ће до ми на ци ју ра ди кал но ан ти ка пи та ли-
стич ки и ан ти тр жи шних сло га на.36) Сту ден ти су тра жи ли по вра так 
ра ди кал ним ко ре ни ма ре во лу ци је и су зби ја ње би ло ка квих кла-
сних раз ли ка („До ле цр ве на бур жо а зи ја“). Осим до ма ћих и те о риј-
ских под сти ца ја, сва ка ко је на сту ден те ути цао и та лас ра ди кал них 
по кре та и иде ја ко ји су сти за ли са За па да. У то до ба осим Мар ку-
зе о вог ра ди ка ли зма из у зет но ути цај не су би ле ма о и стич ке иде је 
(на ро чи то кул тур на ре во лу ци ја) и троц ки стич ко на сле ђе.

За ни мљи во је пи та ње од но са прак си стич ке гру пе пре ма 
троц ки зму. Прак си зам је ве ли ким де лом обе ле жен кри ти ком ста-
љи ни зма као би ро крат ског  си сте ма, што је из вор но пред ста вља ло 
упра во на сле ђе Троц ког. Ако се зна да се прак си сов ци ни су за ла-
га ли за кре та ње ка ли бе рал ној де мо кра ти ји или бар со ци јал де мо-
крат ским на че ли ма, ја сно је да се њи хо ва нор ма тив на ста но ви шта 
мо ра ју тра жи ти у окви ру не ких та да до ми нант них ра ди ка ли стич-
ких ле ви чар ских гру па и по кре та.37) Они се са ми о то ме ни су из-
ја шња ва ли, а сво ју ми сао су ба зи ра ли на Марк со вим ра ним ра до-
35)  Као што је не дав но от кри ве но, Па вло вић је на кон тор ту ре и му че ња стре љан за вре ме 

та ко зва не Ужич ке ре пу бли ке од стра не Пе тра Стам бо ли ћа, Кр цу на и дру гих сво јих бив-
ших дру го ва. Ње го вим жи во том и ра дом до ста се ба вио Сло бо дан Га ври ло вић ко ји је 
из ме ђу оста лог и аутор Па вло ви ће ве би о гра фи је. Ви ди ЖивојинПавловићизмеђудогме
икритике-биографија, Гра фо кард, Бе о град, 2001.

36)  И за раз у ме ва ње да на шње по ли тич ке и еко ном ске си ту а ци је ни је без зна ча ја под се ти ти 
се да су ови ра ди кал ни сту ден ти упра во као и њи хо ви про фе со ри прак си сти у та да шњем 
спо ру из ме ђу та ко зва них до хо да ша и про фи та ша (еко но ми ста ко ји су бра ни ли и оних 
ко ји су на па да ли тр жи шну ре фор му) ја сно ста ли на стра ну до хо да ша.

37)  Ми лан Бр дар њи хо ву по зи ци ју пре ма при вред ној ре фор ми из 1965. у пот пу но сти из-
јед на ча ва са по зи ци јом Троц ког и ле ве опо зи ци је пре ма НЕП-у. Ви ди Бр дар, Праксис
одисеја, том II, стр 602, 603. 
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ви ма, од но сно Еко ном ско-фи ло зоф ским ру ко пи си ма на сто је ћи да 
фор ми ра ју не ка кву по себ ну кри тич ку шко лу.38)

Ме ђу тим, њи хо ви сту ден ти су по ка за ли да ле ко ви ше бор бе-
ног ду ха.39) Већ то ком сту дент ских про те ста из дво ји ла су се не ка 
име на ко ја ће и се дам де се тих на ста ви ти са опо зи ци о ним по ли тич-
ким ак ти ви змом. По ла ко се фор ми ра ла гру па сту де на та ра ди ка ла, 
углав ном са фи ло зо фи је и со ци о ло ги је ко ји су по че ли да се ор га-
ни зу ју на су прот по сто је ћем ре жи му. Ту су спа да ли Вла да Ми ја но-
вић по знат као Вла да ре во лу ци ја, Па влу шко Им ши ре вић, Ми лан 
Ни ко лић итд.40) 

По све до че њу Јел ке Кља јић Им ши ре вић они су се за и ста 
при пре ма ли за ак тив ну бор бу за сво је иде а ле. Кра јем 1971. го ди-
не ухап ше ни су Па влу шко Им ши ре вић и Ми лан Ни ко лић, а у ја-
ну а ру сле де ће го ди не и Јел ка Кља јић. Ово тро је су оп ту же ни за 
троц ки стич ко удру жи ва ње и осу ђе ни су као троц ки стич ка гру па. 
Ин те ре сант ни су на кнад ни ста во ви сво тро је. Па влу шко Им ши ре-
вић и дан да нас се бе де фи ни ше као троц ки сту, на след ни ка из вор не 
ле њи ни стич ке иде о ло ги је, Кља ји ће ва је твр ди ла да су они има ли и 
кри тич ки од нос пре ма Троц ком, а Ни ко лић да нас о то ме не го во ри. 

Пра те ћи го ре раз вој троц ки зма и све ме ан дре и сек та шко ин-
си сти ра ње на раз ли ка ма уну тар ра зних гра на овог по кре та, чи ни 
38)  У овом кон тек сту по треб но је ис тра жи ти и уло гу До бри це Ћо си ћа ко ји је по не ким 

ауто ри ма био идеј ни во ђа ми сли ла ца оку пље них око бе о град ског огран ка Прак си са. У 
ин тер вјуу ко ји је не дав но дао ча со пи су НИН, Ћо сић ју го сло вен ске троц ки сте ви ди као 
пр ву опо зи ци ју ти то и зму, го во ре ћи о њи ма из ра зи то по зи тив но. Он твр ди: «Опо зи ци ја 
ти то и зму је исто риј ски про цес чи ји је по че так и крај те шко пре ци зи ра ти. Де лат ност 
Ти та у Ко мин тер ни, по све му по зна том би ла је ста љи ни стич ка. Жи во јин Па вло вић, пи-
сац „Би лан са со вјет ског тер ми до ра“ сма тра Ти та ор то док сним ста љи ни стом. Тој жр тви 
ста љи ни зма тре ба ода ти при зна ње за на црт европ ске и срп ске опо зи ци је ста љи ни зму 
дат у „Би лан су со вјет ског тер ми до ра“ о че му је сту ди о зно пи сао Сло бо дан Га ври ло вић. 
По зна та је Ти то ва ли кви да ци ја троц ки ста у Па ри зу и Ју го сла ви ји. А троц ки сти су Ста-
љи но ви про тив ни ци. Чи ни ми се да исто риј ска прав да на ла же да се ју го сло вен ски троц-
ки сти про це њу ју као пр ви ан ти ти то и сти. Али, ја ћу го во ри ти ис кљу чи во о опо зи ци ји 
на ста лој у окви ри ма ре во лу ци о нар ног по кре та у зе мљи и пре те жно са со ци ја ли стич-
ких по зи ци ја. А та је опо зи ци ја има ла ду бо ке ко ре не у де мо крат ској тра ди ци ји срп ског 
на ро да и ње го ве кул ту ре. Пр ви мо ти ви ан ти ти то и стич ке опо зи ци је би ли су мо рал не 
при ро де.» Ви ди «За што се Ср би ја сти ди ан ти-ти то и стич ке опо зи ци је», НИН, бр. 3032. 
За ни мљи во је уочи ти  да Ћо сић и да нас не при зна је ни ка кву де лат ност ван дис кур са и 
прак се ле ви це.

39)  У сво јим се ћа њи ма по кој на Јел ка Кља јић го во ри да је ње но из ла га ње на Кор чу лан ској 
шко ли упра во ишло у прав цу кри ти ке про фе со ра прак си со ва ца за пре ви ше ака де ми зма 
уме сто за прак тич ност те кри тич ке ми сли. Ви ди Им ши ре вић, Ј, «Ди си ден ти и за твор», 
Република, бр. 196..

40)  Те шко да је слу чај ност то што је упра во по чев од 1971. го ди не из да вач ка ку ћа Ото кар 
Кер шо ва ни из Ри је ке об ја вљи ва ла Изабранадела Ла ва Троц ког са свим ње го вим нај по-
зна ти јим по ли тич ким спи си ма као што су ПерманетнареволуцијаилиИзданаРеволу-
ција. Ве ли ки и при лич но афир ма ти ван пред го вор овом из да њу на пи сао је члан Праксис
групе Пре драг Вра ниц ки. 
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се да се ово ор га ни зо ва ње за и ста мо же оква ли фи ко ва ти она ко ка ко 
су га та да и ак ту ел не вла сти оце ни ле, као троц ки стич ко ор га ни зо-
ва ње. Ова гру па је уве ли ко из у ча ва ла та кве иде је, упо зна ва ла те о-
ри ју и ме то де ан ти ста љи ни стич ког ре во лу ци о нар ног ор га ни зо ва-
ња, ус по ста ви ла је кон так те и са ме ђу на род ним фак то ри ма слич не 
про ве ни јен ци је (Им ши ре ви ће ва при зна је да је са јед ном зна чај ном 
гру пом из Ју го сла ви је уче ство ва ла на ску пу ис точ но е вроп ских 
ди си де на та у Есе ну 1971) и ко нач но по че ли су са ор га ни зо ва њем 
фор мал не по ли тич ке ор га ни за ци је ко ју су, опет у скла ду са прак-
сом та да шњих за пад них троц ки ста, хте ли да на зо ву Ре во лу ци о нар-
на рад нич ка пар ти ја (РРП). На су ђе њу је ко ри шћен до ку мент ко ји 
је са ста вио Ми лан Ни ко лић, на ко ме је пи са ло Ини ци ја тив ни од-
бор РРП, а уз шта је Јел ка Кља јић пи са ла ко мен та ре и при мед бе.

Ре жим је по тра ди ци ји ко ја ву че по ре кло још од пре ра та, ову 
гру пу као и сва ку опо зи ци ју с ле ва про гла сио троц ки стич ком. Кља-
ји ће ва по себ но из два ја два јав на на па да ко ја су јој оста ла у се ћа њу. 
Је дан је текст Ву ка Дра шко ви ћа „Троц ки сти и ка зна“ об ја вљен у 
НИН-у, а дру ги чла нак Ва си ли ја Ка ле зи ћа „По ја ва Троц ког у но-
вим усло ви ма“41) Ка ле зић је на за ни мљив на чин по ве зао де ло ва ње 
Вра ниц ког и ове троц ки стич ке трој ке ко јој се су ди ло што им пли-
ци ра да је у овим прак си стич ко- ра ди кал ним кру го ви ма по сто ја ло 
огром но ин те ре со ва ње за Троц ког у то до ба.

Кља ји ће ва се се ћа још јед ног тек ста у НИН-у у ко ме су их 
оп ту жи ли да су пла ни ра ли и ства ра ње град ске ге ри ле. Она при зна-
је да је код Ни ко ли ћа на ђе на и јед на књи га ко ја се ти ме ба ви ла.  У 
тек сту пи са ном кра јем де ве де се тих Кља ји ће ва по ри че да је о то ме 
би ло ре чи што је на рав но за оче ки ва ти. Ме ђу тим, пи та ње је да ли 
су ове оп ту жбе за и ста би ле не за сно ва не, ако се зна да је у за пад-
ним зе мља ма та ко ђе на кон раз о ча ре ња не у спе хом 68-е ра ди кал на 
сту дент ска омла ди на по че ла са ства ра њем упра во те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја то га ти па. То је до ба Црвенихбригада у Ита ли ји, гру-
пе Бадер-Мајнхоф и дру гих цр ве них те ро ри стич ких и ге рил ских 
гру па у Не мач кој итд. Бар не ки од при пад ни ка ју го сло вен ског ра-
ди кал но ле вог по кре та тог до ба има ли су кон так те са овим гру па-
ци ја ма. Нпр. до ста се го во ри ло о ре ди те љу Же ли ми ру Жил ни ку у 
том кон тек сту.

За троц ки зам су осу ђе ни и Вла да Ми ја но вић и Да ни ло Удо-
вич ки. Слич но је тре ти ран и Ла зар Сто ја но вић ко ји је осу ђен због 
фил ма ПластичниИсус. У сво јим ка сни је об ја вљи ва ним се ћа њи-
ма, ови ауто ри од би ја ју ка те го ри за ци ју троц ки зма, али от кри ва ју 
41)  Об ја вље но у ча со пи су Савременост бр. 3/1972, стр. 71-90.
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чи тав низ де та ља о сво јим кон так ти ма са ме ђу на род ним троц ки-
стич ким по кре том и дру ге по дат ке ко ји их не сум њи во сме шта ју 
ме ђу та да шње троц ки сте.

На кон из ла ска ове еки пе из за тво ра кре ће дру га фа за де ло-
ва ња по ве за на са та ко зва ним Сло бод ним уни вер зи те том. Он је  
осно ван 1976. го ди не од стра не углав ном троц ки ста. (На кон њих 
су прак си сов ци ор га ни зо ва ли свој Отво ре ни уни вер зи тет.) Пр вом 
са стан ку при су ство ва ло је два де се так осни ва ча ме ђу ко ји ма Ми ја-
но вић, Им ши ре вић, Јел ка Кља јић, Сто јан и Стан ко Це ро вић, Ла зар 
и Во ји слав Сто ја но вић, Ми ћа Док тор, Или ја Мољ ко вић, Дра го мир 
Олу јић. Ова гру па је де ло ва ла све до 1984, ка да је 28 љу ди ухап-
ше но у Олу ји ће вом ста ну при ли ком три би не на ко јој је го во рио 
Ми ло ван Ђи лас. Пре ма све до че њу Олу ји ћа об ја вље ном у ли сту 
Таблоид, је дан део њих је 1982 по ку шао да осну је со ци јал де мо-
крат ску пар ти ју.

Ово ње го во све до че ње ви ше стру ко је за ни мљи во јер го во ри 
о ак ци ја ма ко је су спро во ди ли али и о њи хо вим уве ре њи ма и узо-
ри ма као на при мер у сле де ћем па су су: „Ве се ла (За став ни ко вић, 
пр ва су пру га Бо ри са Та ди ћа) је офи цир ско де те из Оси је ка, сту ди-
ра ла је по ли тич ке на у ке, пре ле па де вој ка, вр ло ра ди кал но на стро је-
на, спрем на и бом бе да ба ца, у ду ху та да шњих град ско - ге рил ских 
по кре та у Евро пи и све ту (Ба дер-Мај нхоф у Не мач кој, Цр ве не бри-
га де у Ита ли ји, ја пан ска «Цр ве на ар ми ја», Ту па ма ро си у Уру гва-
ју)... Би ло је при род но да бу де са на ма. Мо рам ре ћи да је би ло ви ше 
де во ја ка ме ђу на ма и све су би ле ра ди кал не и ми ли тант не ле ви чар-
ке - Бран ка Ка тић, Јел ка Им ши ро вић-Кља јић, Љи ља на Јо ви чић...“

Ка да се да нас чи та ју све до че ња ових љу ди о про шлим вре ме-
ни ма и ка да се по гле да ју њи хо ве да на шње по зи ци је ре ла тив но се 
ла ко уоча ва по де ла ко ја је на ста ла и у ме ђу на род ном троц ки стич-
ком по кре ту на кон 1990. Троц ки сти су се по де ли ли на стру ју ко ја 
је при хва ти ла но ви гло бал ни по ре дак и за др жа ла фор му пер ма-
нент не ре во лу ци је ис пу ња ва ју ћи је дру гим са др жа јем (ап стракт на 
људ ска пра ва, на сил но ши ре ње де мо кра ти је, мул ти кул ту ра ли зма, 
ка пи та ли зма, за пад ног се ку ла ри зма итд). С дру ге стра не су оста ли 
троц ки сти опо зи ци је ко ји су се у скла ду са сво јом опо зи ци о ном 
тра ди ци јом су прот ста ви ли но вом свет ском по рет ку и но вом им-
пе ри ја ли зму чи је су пер ја ни це че сто би ли њи хо ви до ју че ра шњи 
са рад ни ци.

У Ср би ји су на стра ни тра ди ци о нал ног ан ти им пе ри ја ли-
стич ког троц ки зма и да нас Им ши ре вић (свет ски ре во лу ци о нар, 
пре во ди лац, пу бли ци ста), Олу јић (но ви нар) и Ми ша Са мар џић ко-
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ји жи ви у Зре ња ни ну и ра ди у та мо шњем Кул тур ном цен тру, об ја-
вљу ју ћи по вре ме но и да ље.

С дру ге стра не су углав ном сви ови оста ли. О њи ма по себ но 
не га тив но го во ри Им ши ре вић ко ји Ми ла на Ни ко ли ћа са ко јим је 
два пу та за јед но осу ђи ван на зи ва „муж Со ње Лихт, Со ро шев зет 
и сти пен ди ста“, оп ту жу ју ћи га да је још при ли ком пр вог су ђе ња 
са ра ђи вао са УД БОМ. И за и ста од 1990. на о ва мо упра во су при пад-
ни ци ра ди кал них ле ви чар ских гру па из се дам де се тих по ста ли пер-
ја ни це ан ти рат ног по кре та, но вих не вла ди них ор га ни за ци ја и чи-
та вог оног па ра лел ног све та, од но сно па ра др жа ве, ко ја је уз оби ље 
за пад ног нов ца фор ми ра на де ве де се тих. Су пру га Ми ла на Ни ко ли-
ћа и та ко ђе при пад ник ра ди кал не омла ди не из се дам де се тих, Со ња 
Лихт42) би ла је то ком те де це ни је на че лу Со рош Фон да у Ср би ји 
под чи јим окри љем је ство ре на чи та ва па ра др жа ва са сво јим ме-
ди ји ма, ин те лек ту ал ним сек тор ским ор га ни за ци ја ма, обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма итд, пре ко ко јих су обра зо ва не чи та ве но ве ге не ра-
ци је мла дих ак ти ви ста, ко ји су и не зна ју ћи на сле ди ли прин ци пе 
пер ма нент не ре во лу ци је (не слу чај но бор ба про тив на ци о на ли зма, 
на ци о нал не др жа ве и на ци о нал них иде о ло ги ја је при о ри тет ра да 
свих ових ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја)

За те зу овог чла нак ва жно је уочи ти сле де ће: њи хов огро-
ман ути цај и у про шлој и у овој де це ни ји ни је оства ри ван пре ко 
сна ге пар тиј ског де ло ва ња. Ови кру го ви су од 1990 по ку ша ва ли 
да на пра ве чи тав низ нео троц ки стич ких пар ти ја: УЈДИ, па Гра-
ђанскиСавезСрбије, па од њих от це пље на Социјалдемократска
унија све до Либерално-демократскепартије ко ја иако убе дљи во 
нај у спе шни ји про је кат је два пре ла зи цен зус. Пра ви ути цај је ме ђу-
тим осва јан пре ко те о ри је ен три зма. Ови кру го ви су по ла ко ства ра-
ли и об ли ко ва ли ка дро ве мејнстрим пар ти ја и по сте пе но осва ја ли 
ути цај у нај зна чај ни ји ма од њих.43) Пот пред сед ни ца Де мо крат ске 
стран ке Ср би је је Све тла на Сто ја но вић. Бив ша су пру га Ла за ра 
Сто ја но ви ћа и део ове ра ди кал не омла ди не. За хва љу ју ћи њој где 
год је ДСС до би јао ме ста у ин сти ту ци ја ма кул ту ре на ни воу ре пу-
бли ке и гра да до ла зи ли су ње ни при ја те љи углав ном (екс)троц ки-
стич ке про ви ни јен ци је. 

Да ле ко зна чај ни ји је ути цај у де мо крат ској стран ци ко ја вре-
ме ном, на ро чи то на кон смр ти Зо ра на Ђин ђи ћа, све ви ше кли зи у 

42)  Њен ма ги стар ски рад ба ви се де лом Троц ког. Ина че она се по ми ње у члан ку, об ја вље-
ном у Политици, 20. ок то бра 1970, у гру пи од пет на ест ул тра-ле вих сту де на та ко ји су 
оп ту же ни због ши ре ња ла жних ве сти. Јед на од њих Вла ди мир Ми ја но вић, осу ђен је на 
два де сет ме се ци за тво ра. Ви ди Мом чи ло Ми тро вић, Народниидржавнинепријатељи
уЈугославијипослеДругогсветскограта,, www.cpi.hr/dow nlo ad/links/hr/7131.pdf 

43)  Ви ди Ђур ко вић, М, „Но ви СПС и два ЈУЛ-а“, НИН бр. 3008, 21. 08. 2008
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ле во. Ми лан Ни ко лић је да нас јед на од глав них по ли тич ких ана-
ли ти ча ра ко ји де фи ни ше и бра ни у јав но сти ста во ве ДС, а ње го ва 
су пру га Со ња је јед на од нај у ти цај ни јих осо ба у спро во ђе њу по-
ли ти ке ДС: она је пред сед ни ца Управ ног од бо ра Политике А. Д, 
у Са ве ту је за европ ске ин те гра ци је Вла де, у Спољ но-по ли тич ком 
са ве ту МИП-а, не ко ли ко ми ни ста ра су ње ни ка дро ви итд. 

По ли ти ка ДС ина че све ви ше и до би ја еле мен те троц ки стич-
ког во лун та ри зма, иг но ри са ња ин сти ту ци ја, Уста ва и за ко на, су зби-
ја ња на че ла по де ле вла сти и уме сто то га спро во ђе ња цен тра ли зма. 
Но ви ка дро ви ко ји пар ти ју пре у зи ма ју у пот пу но сти ис по ља ва ју 
троц ки стич ки ре во лу ци о нар ни ме си ја ни зам ко ји као нај ве ћег не-
при ја те ља ви ди на ци о нал ну др жа ву, а освајањеЕУ им да нас слу жи 
као циљ ко јим се ле ги ти ми ше но ва фор ма пер ма нент не ре во лу ци-
је. Де фи ни са на на ци о нал на др жа ва уре ђе на по прин ци пи ма ли бе-
рал не де мо кра ти је и плу ра ли стич ке тр жи шне при вре де за сно ва не 
на кон ку рен ци ји, за Ср би ју на жа лост чи ни се оста је да ле ки сан.

Но, чи ни се да слич не про бле ме има мо и у дру гим  зе мља ма 
у ко ји ма су не ки об ли ци троц ки зма пре ко те о ри је ен три зма до шли 
на власт. Сву да су угро же ни ста бил ност, на ци о нал на тра ди ци ја и 
кон ти ну и тет, вла да ви на пра ва и кон ку рен ци ја.

*
Има ли смо при ли ку да у овом члан ку пра ти мо тран сфор ма-

ци ју троц ки стич ких по кре та кра јем два де се тог ве ка. Иако са ме 
пар ти је ове про ве ни јен ци је ни да нас не ма ју не ку те жи ну, ис по-
ста ви ло се ме ђу тим да су троц ки стич ки ме то ди и на сле ђе жи ви и 
ве о ма ути цај ни за хва љу ју ћи та ко зва ној те о ри ји ен три зма ко ју је 
још сам Троц ки сми слио по ло ви ном три де се тих го ди на. Сле де ћи 
по ме ну ту стра те ги ју не ка да шњи троц ки сти су се ин фил три ра ли у 
дру штве ни мејнстрим укљу чу ју ћи и не ке од нај ва жни јих пар ти ја, 
да би у не што из ме ње ном  ви ду на ста ви ли да спро во де не ке из-
вор но троц ки стич ке иде је као што је пер ма нент на ре во лу ци ја; на-
рав но у из ме ње ном ви ду, у за ви сно сти од огра ни че ња це ло куп ног 
дру штве ног ам би јен та у да тој зе мљи  и из вор не иде о ло ги је пар ти је 
у ко јој са да де лу ју. Фор ма и иде ја пер ма нент не ре во лу ци је пре по-
зна је се да нас у де ло ва њу не ких ва жних пар ти ја уме ре не ле ви це 
као што су Ла бу ри сти у Бри та ни ји или Со ци ја ли сти у Фран цу ској, 
али и уме ре не де сни це као што је Ре пу бли кан ска стран ка у САД.

Уочи ли смо да ме то де, жар и сред ства оста ју не про ме ње ни, 
баш као и крај њи циљ, што је и да нас ко нач на ре а ли за ци ја иде о ло-
ги је. Оно што се про ме ни ло је сте са др жи на иде о ло ги је. Пре суд но 
је, ме ђу тим да је оп стао исти па тер на ли зам и ме си ја ни зам ко ји во-
де ре во лу ци о нар ним ме то да ма као што су во лун та ри зам, ма ни пу-



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.167-194.

192

ла ци ја, пре ва ра, за стра ши ва ње, тор ту ра про тив ни ка. За раз ли ку од 
вре ме на ка да су би ли тек опо зи ци о ни мар ги нал ци и аван ту ри сти, 
да нас ови ета бли ра ни троц ки сти у во де ћим ад ми ни стра ци ја ма, у 
ММФ-у, Свет ској бан ци, СТО-у итд има ју ја ко мно го сред ста ва да 
спро во де сво је про гра ме не ста бил но сти и да ти ме по чи не мно го 
зла. 
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TRANSFORMATIONOFTROTSKYISM
ATTHEENDOF20THCENTURY

Summary
In this ar tic le aut hor fo cu ses on so me in te re sting cros so vers bet-

we en dif fe rent ide o lo gi es at the end of the past cen tury. The su bject or 
re se arch is re sult of Trotsky’s the ory of en trism. Aut hor fol lows evo-
lu tion of for mer mem bers of ra di cal youth, and tri es to find out if they 
re ally pre ser ved the ir ba sic prin ci ple of per ma nent re vo lu tion by com-
bi ning it with ele ments of ot her ide o lo gi es, whi le ac ting wit hin mo de-
ra te and ma in stre am par ti es.
Key words: Trotsky, trotskyism, en trism, ide o logy, per ma nent re vo lu tion.
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Mi ro ljub Jev tic 
Факултет политичких наука, Универзитет Београд

THE ISLA MIC ULE MA(CLERGY)  
AND BRE A KUP OF FOR MER YOUGO SLA VA1)

Резиме
Рас пад Ју го сла ви је 90-тих го ди на 20 тог ве ка ни је био слу ча-

јан акт. Ју го сла ви ја се рас па ла за то што је по чи ва ла да по гре шној 
пре по став ци да ње ни на ро ди же ле да жи ве за јед но. Би ла је то тра-
гич на за блу да. У овом тек сту се по ка зу је да је ислам ско све штен-
ство (уле ма) од на стан ка Ју го сла ви је де ло ва ло про тив ин те ре са те 
др жа ве, што је са тач ке гле ди шта исла ма са свим ле ги тим но.Текст 
по ка зу је да је ислам ска уле ма чи ни ла све да се Ју го сла ви ја рас пад-
не и да се на ње ним раз ва ли на ма фор ми ра што ве ћа ислам ска др-
жа ва. А што то они, ко ји су во ди ли Ју го сла ви ју, ни су хте ли да ви де 
ни је гре шка му сли ма на већ ко му ни стич ких ру ко во ди ла ца. Због то-
га се у тек сту по ка зу је ве о ма де таљ но ак тив ност ко ју је у пе ри о ду 
не по сред но пред рас пад СФРЈ све штен ство пред у зи ма ло.Те су ак-
ци је би ле са вим јав не и пу бли ко ва не су у нај у ти цај ни јој ислам ској 
штам пи. Текст па жљи во пра ти све те по ступ ке и по ка зу је нам ка ко 
су се све ак ци је мо гле ви де ти и да се пре ма њи ма мо гла при ме ни-
ти од го ва ра ју ћа по ли ти ка. Али да за то ни је би ло по ли тич ке во ље.
Кључ не ре чи: уле ма, рас пад Ју го сла ви је, џи хад,ислам ска др жа ва, те о-

кра ти ја

ИСЛАМСКОСВЕШТЕНСТВО 
ИРАСПАДЈУГОСЛАВИЈЕ

Pe cu li a rity of the war which be fell for mer YU can not be un der-
stood wit ho ut con si de ring the ro le of the Isla mic re li gi o us com mu ni ti in 
the pe riod pri or to it. Ho we ver, the very men tion of Islam can pro du ce a 
1) Овај рад је ра ђен у окви ру про јек та 149006 Д Ми ни стaр ства за на у ку Ср би је
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con fu sing ef fect, be ca u se it is a very broad no tion which im pli es many 
things and al lows many dif fe rent in ter pre ta ti ons. It is a well-known that 
whe re was a Mo slem na tion in for mer YU and that so me pe o ple who 
dec la red them sel ves mem bers of the na tion al so sta ted pu blicly they 
we re com mu nist and did not ad he re to the Isla mic fa ith. Ac cor ding to 
the Isla mic re li gi o us law, they we re apo sta tes mur tads, for whom she ri-
at(Isla mic law) pro vi des ca pi tal pu nis hment.2)

In or der to pre sent to re a der with as much spe ci fied in for ma tion 
as pos si ble, I am go ing to con cen tra te on an or ga ni za tion which re pre-
sents the Isla mic fa ith – the Isla mic Re li gi o us Com mu nity ( he re af ter: 
IRC) , be ca u se in this way the of fi cial po si tion of the Islam on the war 
and cri sis in for mer Yugo sla via will be best exem pli fi ed.

 As soon as the multy-party system was re sto red which re sul ted 
in a gre a ter de gree of po li ti cal fre e dom, , IRC be gan to pro pa ga te a ver-
sion of Islam which had hit her to been in con ce i va ble . Ali ja Izet be go vic 
the pre si dent of Mo slem Bo snia and Her ze go vi na sta ted in his “Isla-
mic Dec la ra tion” : “ The re can be no pe a ce ful co e xi sten ce bet we en the 
Isla mic re li gion and non-Isla mic so cial and po li ti cal in sti tu ti ons”… “ 
no lay prin ci ples can be the ba sis of a sta te which sho uld ex press and 
sup port et hi cal prin ci ples of the re li gion…”3). As re gards the fo re go ing 
Ja kub Se li mo ski, the last re is ule ma(su pre me head) of the uni ted IRC 
sta ted : “The Dec la ra tion by Izet be go vic is ba sed on his ad he ren ce to 
Islam and his re li gi o us te ac hings. Vi e wed from a re li gi o us aspect no 
one sho uld be ir ri ta ted by Mo slems ha ving a re li gi o us obli ga tion to 
re turn to the es sen ti ally Isla mic or ga ni za tion of so cial re la ti ons in co-
un tri es whe re Mo slems con sti tu te an ab so lu te or gre at ma jo rity of the 
po pu la tion. The re a son for that is that Islam has its own po si ti ons on the 
is su es re gar ding the so cial, po li ti cal and even fi nan cial system.4)

* 
2) Qu o ted from the Ko ran tran sla ted by Be sim Kor kut, Sa ra je vo, 1984, edi ted by Isla mic Re-

li gi o us Com mu nity of Bo snia,p.617.fo ot no te 33,See al so Fat ma Sun dal,What has hap pe ned 
in AKP Years in Tur key:The Con di tion of Isla mism, Tur kish Islam Synthe sis, and Isla mist 
Vi o len ce, Po li ti ko lo gi ja re li gi je (Po li tics and Re li gion) , Vo lu me II, no.. 1/2008 , Bel gra-
de,аcessed al so at http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj%203/01_fat ma_sun-
dal.pdf (2.5.2009)

3) Ali ja Izet be go vic, Isla mic Dec la ra tion, Bo sna Edi tion, Sa ra je vo, 1990, p. 22

4) “The Re vi val” (Pre po rod) an Isla mic or gan pu blis hed by the Se ni ors of IRC, 15 Ja nu ary, 
1991, p.20; See al so Dra gan No va ko vic,Re la ti on ship of Isla mic Com mu nity in the So ci a-
list Yougo sla via To wards the Pu blis hing Ac ti vity as Mo dern Met hod of In for ma tion,(ser-
bian) Po li ti ko lo gi ja re li gi je (Po li tics and Re li gion), Vo lu me II, no.1/2008, Bel gra de,аcessed 
al so at http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj%203/07_dra gan_no va ko vic.pdf 
(2.5.2009)
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 The re fo re, the head of all the Yugo slav Mo slems cle arly said that 
the po si ti ons put for ward in “ The Isla mic Dec la ra tion” we re le gi ti ma te 
ac cor ding to Islam. The fo re go ing im pli es an aspi ra tion to the in sti tu-
ti o na li za tion of so cial re la ti ons; thus the lax prin ci ple is ex clu ded from 
the pro cess of or ga ni zing a sta te in which all non-Isla mic or ga ni za ti ons 
sho uld be pro hi bi ted. Con se qu ently , de moc racy of any type sho uld be 
an nul led and di scri mi na tion in tro du ced for tho se who ha ve non-Isla mic 
vi ews. Izet be go vic used to be a pro mi nent mem ber of the Young Mo-
slems Mo ve ment du ring the World

 War II and in the sub se qu ent pe riod. Re fer ring to the Young Mo-
slems , the chi ef of the Mu slims said: “the Young Mu slims we re ex po-
nents of the best ideal con ce i ved wit hin our ranks and the ir upright and 
ho no ro us am bi ti ons we re, in fact, sha red by all Mu slims”.5) In or der to 
il lu stra te the ir am bi ti ons it is best to qu o te Izet be go vic who said on ce 
whi le di scus sing the po li ti cal pro gram me of the Young Mu slims: “ I 
re mem ber the re was a cla u se put ting for ward the unity of Mu slims all 
over the world . We in ter pre ted the cla u se in forms of esta blis hing a big 
Mu slim sta te…”6) Izet be go vic go es on to re veal the ir me a nings of ac hi-
e ving the ob jec ti ve : “The ple num was held on 20-21,Fe bru ary,1949, in 
the co ur se of which it was de ci ded to start an open fight with the com-
mu nist system.”7)

 It is very im por tant to stress that Izet be go vic had to ad mit on ce 
that the re had been Young Mu slims fo ste ring so me “ter ro rist ide as”8), 
alt ho ugh in his ca pa city as the pre si dent of the sta te and the party of 
De moc ra tic Ac tion, he has been ma king fe ve rish ef forts to win him self 
and tell the truth ri sking to lo se the sup port of the West whe re ter ro rism 
in con si de red and equ i va lent to evil . As seen abo ve IRC qu a li fi ed such 
am bi ti ons as “upright and ho no ro us and sha red by all Mu slims”.

 Tho se who ha ve analyzed IRC’s pu bli ca ti ons re gu larly ha ve lo-
gi cally in fer red that IRC has advo ca ted the an nul ment of the se cu lar 
prin ci ple of the so cial or ga ni za tion and has been in fa vo ur of an ide o lo-
gi cal Isla mic sta te sin ce the multy-party system was in tro du ced.

 On the oc ca sion of set ting up the party of De moc ra tic Ac tion 
which was ready to sta ke everything to esta blish an Isla mic sta te in Bo-
snia, an edi to rial was pu blis hed to mark the act of for ma tion in pra i sing 
5) Gla snik the or gan of the Su pre me Isla mic Se ni o rity of SFRJ (Fe de ral So ci a list Re pu blic of 

Yougo sla via), Sa ra je vo, No. 6/1991, p. 808

6) “Young Mu slims”, Klju ca nin edi tion, Sa ra je vo, 1991, pp. 56-57

7) ibid, p. 64

8) ibid, p. 66
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terms qu a lifying the party as “emi nently Mu slim”9). A ha dith10)  qu o ted 
on the front pa ge of the edi to rial in di ca ted what a Mu slim party must 
stand for , its mes sa ge be ing that the who le world wo uld be, even tu ally, 
con ver ted to Islam. The words of Mo ham med qu o ted in the “Re vi val” 
we re aimed at the non-Isla mic po pu la tion of Bo snia and Her ze go vi na, 
thus implying that con ver sion to Islam lay in sto re of Ort ho dox and Cat-
ho lic be li e vers li ving the re. The an no un ce ment of the ir de si re to ha ve 
Islam spread was not ob jec ti o na ble in it self, as long as it re flect wil ling-
ness to ac hi e ve it by me ans of per si stent and non-ag gres si ve per su a sion 
, so that Islam co uld be adop ted on a vo lun tary ba sis. Ho we ver, the abo-
ve hadth was anot her mat ter ; it was in di ca ted in an ex pla na tory com-
ment prin ted be low the qu o ted ha dith which re pre sen ted the po si tion of 
the edi to rial staff and the Se ni ors of IRC who se or gan the pa per was . 
It said : “The re is a gro wing self-awa re ness in the Mu slim world that 
its fu tu re li es in the re vi val on the ru le which in not to be esta blis hed on 
se cu la ri zed so cial and po li ti cal system but on the words of Al lah. The 
op po nents are al so awa re of the in cre a sing po li ti cal con sci o u sness of 
Mu slims which had re sul ted in a fi er ce con fron ta tion with the world of 
Islam. But, no body can pre vent US from pur su ing the co ur se of ac tion 
an no un ced in our ha dith”11). The re was a sen ten ce in the abo ve ha dith 
saying the Islam wo uld en ter every sin gle ho u se hold which im plied that 
ot her re li gi ons wo uld ce a se to exist and al so an no un ce the de struc tion 
of se cu lar po li ti cal systems which we re to be re pla ced by the Isla mic 
esta blis hment who se ne ces sary con se qu en ce was a di scri mi na tion aga-
inst non-Mu slims and wo men.12)

 All in the ar tic les which had been pu blis hed in the Isla mic press 
sin ce that po int, con fir med that the aim of IRC, sta ted in the abo ve-men-
ti o ned edi to rial, was true. Con se qu ently , an in ter vi ew with a Sec re tary 
9) The Re vi val”, 1. Ju ne, 1990, p. 1

10) ibid.1. March, 1991; a ha dis is dec la ra tion or an act of Mu slim prop het, Mo ham med and his 
fel lows fig hters, in ca se they we re gi ven his per mis sion; ha di ses ha ve been com pi led in a ca-
no ni zed col lec tion which con sti tu tes Su na i.e. Isla mic tra di tion. Su na and the Ko ran re pre sent 
the so ur ces of Islam. Cf. Fi kret Kar cic,”Se ri jat ski su do vi u Ju go sla vi ji 1918-1941”(“Sha ri’at 
Law Co urts in Yugo sla via bet we en 1918-1941”) edi ted by Isla mic The o logy School, 1986 and 
Dza na no vic Ibra him,”Id zti had u pr va ce ti ri sto lje ca isla ma” (Ij ti had in the First Fo ur Cen tu ri-
es of Islam”), Isla mic The o logy School, Sa ra je vo, 1986

11) “The Re vi val”, 1. March, 1991, p.1

12)  I ha ve al ready writ ten abo ut the sa me su bject in the fol lo wing pu bli ca ti ons: 
 - “Po li ti cal System of Iran and Hu man Rights”, in Po li ti cal Tho ught, Za greb, No. 4/1990
 - “The Po si tion of Ort ho dox Chri sti ans in the Isla mic World”, in Ort ho doxy bet we en He a ven 

and Earth, Nis;
 - “Hu man Rights in Isla mic Co un tri es”, in Mar xist Tho ught, No. 5/1986; Be o grad
 - “Hu man Rights in Isla mic Po li ti cal Systems in the Light of the Uni ver sal Isla mic Dec la ra-

tion on Hu man Rights”, in In ter na ti o nal Is su es, No. 2/1991, Be o grad;
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Ge ne ral of “The World Isla mic Le a gue” bet ter known as “Ra bi ta” was 
pu blis hed in “The Re vi val” in which he con clu ded : “Islam, es sen ti ally, 
re pre sents the unity of the fa ith and sta te. That is first and fo re most. All 
the so cial, hi sto ri cal, po li ti cal , eco no mic and edu ca ti o nal system hit-
her to de ve lo ped by Islam fell down af ter col lap se of hi la fet i.e. the uni-
ted Isla mic sta te. The main duty of the pre sent ula ma is to re-esta blish 
the fo re go ing Isla mic So cial in sti tu ti ons and system, first of all, in the 
re gi ons po pu la ted by Mu slims. The fo re go ing systems ba sed on hi sto ri-
cal ex pe ri en ce and know led ge are so met hing that non-Mu slims can al so 
be ne fit from”.13) Na sef Omer’s in ter vi ew to ok up two cen tral pa ges of 
“The Re vi val” and its ti tle “The Unity of fa ith and sta te” was prin ted a 
big, red let ters which in di ca ted that the edi to rial staff and mes hi hat i.e. 
The Se ni ors of IRC at tac hed gre at im por tan ce to the mes sa ges im par ted 
by Sec re tary Ge ne ral of  “Ra bi ta” which is the most in flu en tial Mu slim 
or ga ni za tion in the world. Evi dently, the main task of the ula ma i.e. 
Mu slim pri ests or re li gi o us of fi cers, was not to pre ach fa ith in God, but 
to stri ve for the cre a tion of a sta te in which all the Mu slims wo uld be 
po li ti cally uni ted. The im pli ca ti ons of the abo ve re le vant to the Serbs 
and Cro ats in for mer B. and H. Was that the then Yugo sla via had to be 
dis in te gra ted in or der that Sa ra je vo co uld be lin ked with Tur key, Iran 
etc. In vi ew of what Sec re tary Ge ne ral said abo ut the Isla mic sta te be-
ing be ne fi cial to non-Mu slims, such a system was to be im po sed on the 
Chri stian po pu la tion on for mer B. and H.

Apart from pro pa ga ting a need to esta blish an Isla mic sta te in 
Bo snia, the or gans of the Se ni ors of IRC al so pro mul ga ted that a pro-
spec ti ve sta te must be co me a cen tre of Isla mic ex pan si on to the rest 
of the world. Du ring “The First Con fe ren ce of the Mu slims of Eastern 
Euro pe” prof. Es-Sam ma ri of Sa u di Ara bia said: “Islam is still firmly 
ro o ted in Eastern Euro pe and, with the help of Al lah, has all the pre-
di spo si ti ons to be co me not only a cen tre of po li ti cal po wer, but al so 
a cen tre of the Isla mic dif fu sion to the rest of Euro pe and the So vi et 
Union.”14) 

Evi dently, it has been con ce i ved that the Bal kans, abo ve all Bo-
snia, sho uld be co me a cen tre of po li ti cal po wer con cen tra ted in a sta te. 
Islam con ce i ved in the form of an Isla mic sta te sho uld spread ac ross the 
rest of Euro pe.

Apart from pro pa ga ting the abo ve ver sion of Islam, the pro pa-
gan da of Ji had was la un ched as well, the lat ter be ing of par ti cu lar im-
por tan ce. Ac cor ding to the most pro mi nent Isla mic the o lo gi ans of IRC 
13) “The Re vi val”, August, 15, 1991, pp. 12-13

14) Ibid. Sep tem ber, 15, 1991, p. 13
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, Ji had was a “dec la ra tion of and a con duct of war”.15) It was sta ted furt-
her on, that” Ji had is the cli max of the su bli mity of Islam. It is a road to 
dig nity, no ble ness and so ve re ignty and for that re a son it was obli ga tory 
thro ug ho ut the past and will be so up till the last day”.16) Ob vi o usly, it 
was or de red to con duct Ji had till the end of the world in or der to re veal 
the su bli mity of Islam. “To ha ne fi as Ji had is a strug gle aga inst in fi dels. 
First, they sho uld be in vi ted to adopt the true fa ith and if they do not 
ad he re, they sho uld be fo ught aga inst”.17) Con si de ring the fact that all 
Yugo slav Mu slims are ha ne fi as , it is cle ar that, in the ir vi ew, Ji had pre-
sents a mis sion of con ver ting non-Mu slims to Islam un der the thre at of 
war in ca se they dec li ne the of fer.

On the eve of the war in 1992 the re was an ar tic le in “Ta kvim” 
(IRC pu blis hed by the Pre si dency of the as so ci a ti ons of il mi as i.e. Isla-
mic re li gi o us of fi cers). The ar tic le ex hi bi ted the ir stan ce on co e xi sten ce 
and equ a lity bet we en Mu slims and non-Mu slims. The or gan was al so 
ap pro ved of by Ri a set i.e. the Su pre me Isla mic Se ni o rity18) and it said: “ 
Islam stri ves to de stroy al the sta tes and go vern ment op po sing the ide-
o logy and pro gram me of Islam, re gar dless of that what part of the earth 
they may si tu a ted in, or what sta te of na tion may be in po wer . The pur-
po se of Islam is to esta blish a sta te ba sed on its ide o logy and pro gram-
me no mat ter which na tion is to be co me a sup por ter of Islam or which 
na tion is to be co me un der mi ned in the co ur se of cre a ting an ide o lo gi cal 
Isla mic sta te .Islam wants who le Glo be-not just one part of Glo be, but 
who le Pla net”.19) As we can see the abo ve was not an iso la ted vi ew held 
by an ex tre mist , but a po si tion of the en ti re Mu slim Re li gi o us Com-
mu nity of the then Yugo sla via, ex pres sed thro ugh the agency of the 
fo re go ing or ga ni za tion and its or gan “Ta kvim” . As for the aut hor of the 
ar tic le na med Mev du di , IRC sta ted : “El-Mev du di has no pe er in the 
Isla mic world, his in ge ni o us tho ught re ac hing and im bu ing all re gi ons 
po pu la ted by Mu slims.”20) The words of El-Mev du di of Pa ki stan we re 
lo o ked upon as an Isla mic dog ma by IRC and prin ted in 30,000 co pi es. 
In the sa me num ber, Ha san Hi lic, a Yugo slav Mu slim the o lo gian con fir-
med the abo ve in a slightly dif fe rent way: “God did not obli ge Mu slims 
to con duct war in or der to for ce pe o ple to adopt Islam, but to esta blish a 
15) Dza na no vic Ibra him, ibid. p. 31

16) “The Re vi val”, Oc to ber, 1, 1991, p. 22

17) Ibid. Oc to ber, 15, 1991, p. 15

18) Ta kvim, Sa ra je vo, 1992, p. 164

19) Ibid, p. 68

20) Ebu-L-A’ El-Mev du di “The Ba sic Re qu i re ments for Un der stan ding the Ko ran”, edi ted by the 
Se ni o rity of IRC of B. and. H., Cro a tia and Slo ve nia, Sa ra je vo, 1984, p. 6
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just, no ble and upright system ba sed on Islam.”21)  Con se qu ently , Hi lic 
con fir med that God or de red Mu slims to wa ge war so as to esta blish a 
just Isla mic system on the earth with no tho ught for the opi nion of non-
Mu slims on the Isla mic system and its upright ness fe a si ble by me ans of 
kil ling and blo ods hed.

Apart from pro pa ga ting was as a me ans of set ting up a sta te, IRC 
ac ti vists al so pro pa ga ted that Mu slims ,who con ti nued to li ve in the sta-
tes ba sed on a non-Isla mic con cept sho uld re volt aga inst the ac tual sta te 
aut ho ri ti es , not mat ter whet her they ca me to po wer le gi ti ma tely or not. 
In re fe ren ce to the fo re go ing , it was said in “Ta kvim” : “It is im pos si ble 
for a Mu slim to re a li ze his in tent to li ve in ke e ping with Islam in a non-
Isla mic system. All the laws and ta xes which he con si ders unjust and 
il le gal will be im po sed on his ho u se hold and chil dren, thus ma king his 
li fe un be a ra ble… An in di vi dual or a gro up of pe o ple li ving un der the 
pres su re of sta te aut ho ri ti es who im ple ment a ho sti le doc tri ne can not 
li ve ac cor ding to the ir con vic tion. If tho se pe o ple ne glec ted the ir duty 
to ri se aga inst such sta te aut ho ri ti es, it wo uld mean they are hypoc ri tes 
and li ars among the Isla mic be li e vers. It is for that re a son that we ha ve 
no cho i ce left, but to ta ke over the go ver ning of such a sta te”.22) In vi ew 
of the fact that abo ut 1.5 mil lion et hnic Al ba ni ans li ve in Fe de ral Re-
pu blic of Yugo sla via who are 98% Mu slim, the fo re go ing was a cle arly 
de fi ned en co u ra ge ment to re volt.

 IRC star ted to put in to prac ti ce that what had been hit her to the-
o re ti cally ac hi e ved by its ac ti vists. The abo ve men ti o ned re is-ul-ule-
ma Ja kub Se li mo ski to ok part in a ses sion of the” World Co un cil for 
Mosks” in Mec ca, Sa u di Ara bia at the be gin ning of 1992, whe re it was 
de ci ded that “Ra bi ta” sho uld pro po se to the co un tri es par ti ci pa ting in 
the con fe ren ce to esta blis hed po li ti cal and eco no mic co o pe ra tion with 
Bo snia and Her ze go vi na and re cog ni ze its in de pen den ce. As for the 
pro blem of Ko so vo they sho uld help to wards its so lu tion so that the 
et hnic Al ba ni ans co uld al so ac hi e ve in de pen den ce which sho uld be fol-
lo wed by po li ti cal auto nomy of the re gion of Sand zak and sub se qu ently 
by the jo int so ve re ignty of the Mu slims and Chri sti ans li ving in Ma-
ce do nia23). Con si de ring that Yugo sla via still exi sted at that ti me wit hin 
21) Ta kvim, p. 44

22) Ta kvim, pp. 75-76

23) “The Re vi val”, Fe bru ary, 15, 1992, p. 10; See al so Gre gory R. Co pley, Me e ting the Bur-
den of Sta te hood: Is Ko so vo Ready, Po li ti ko lo gi ja re li gi je (Po li tics and Re li gion) Vol. I, no. 
1/2007, Bel gra de, ac ces sed al so at http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/
Me e ting_the_bur den_of_sta te hood_-_is_ko so vo_ready.pdf (2. 5. 2009); See al so Dra gan No-
va ko vic, The Ro le of the Isla mic Com mu nity in Pur su ing tha Al ba nian Na ti o nal In te rests, 
(ser bian), Po li ti ko lo gi ja Re li gi je (Po li tics and Re li gion) Vol. I, no.1/2007, Bel gra de, ac ces sed 
al so at http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Islam ska_za jed ni ca_u_funk ci-
ji_ostva ri va nja_al ban skih_na ci o nal nih_in te re sa.pdf (2. 5. 09)
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the bo un da ri es dec reed by Ti to, it was an act of bla tant in ter fe ren ce 
with Yugo sla via’s in ter nal af fa irs. In de pen den ce of Bo snia was pro po-
sed which was not ap pro ved of by the Bo snian Serbs and Cro ats who, 
ta ken to get her, con sti tu ted a ma jo rity of the po pu la tion. It was al so sug-
ge sted that the Ser bian pro vin ce of Ko so vo and the re gion of Sand zak 
sho uld be co me in de pen dent which wo uld , ine vi tably , lead up to the 
dis in te gra tion of Ser bia1. In vi ew of the abo ve-men ti o ned, what re is al 
ulem i.e. IRC ac tu ally pro po sed the re con struc ting of Yugo sla via with 
the aim of cre a ting an Isla mic re li gi o us sta te thro ugh the in flu en ce of 
the world Isla mic or ga ni za ti ons. A pro spec ti ve sta te , as sta ted in “Ta-
kvim” , sho uld be co me an Isla mic dif fu sion cen tre un til the col lap se of 
all sta tes and go vern ments which ha ve re si sted to sub mit them sel ves 
vo lun ta rily to Isla mic ru le. When the war bro ke out of Bo snia , IRC 
is sued a fat wa to proc la im it was a re li gi o us war – Ji had ; the fat wa i.e. 
a sta te ment ba sed on Isla mic re li gi o us laws which sho uld be un qu e-
sti o nably pur sued by Mu slims said: “Every sin gle in di vi dual, ma le or 
fe ma le, must ri se in de fen se of the Isla mic fa te ac cor ding to the ir com-
pe ten ce and abi lity . If they fail to ful fill the obli ga tion it will mean that 
they ha ve fa i led to re main true to the ir fa ith and mis sion in this world… 
Be gin to fight in tently and with con fi den ce in Al lah – if you sur vi ve, 
you will be ga zi as ( he ro es of Ji had) and if you pe rish, you will be sha-
hids (tho se sac ri fi ced for the sa ke of Islam). Du ring your of fen si ves and 
clas hes with the enemy, say tek bi res (Al la hu ek ber) , and, if pos si ble, 
ha ve a copy of the Ko ran on you. A Mu slim must be awa re that his fight 
is just, se cu ring him the gra ce of God. A Mu slim who has Al lah on his 
si de is in vin ci ble and dully owns this world and the one to co me.”24) The 
abo ve sta te ments are abun dant evi den ce of IRC po si tion on the war in 
for mer B. And H.: it was a re li gi o us war aiming for the cre a tion of a re-
li gi o us sta te. It is im por tant to stress the de fe ren ce bet we en Isla mic and 
Euro Ame ri can usa ge of the terms of fen si ve and de fen se. Ac cor ding to 
Islam the re spec ti ve terms are ir re le vant as sta ted in “Ta kvim” : “Ji had 
is both: of fen si ve and de fen si ve at the sa me ti me. A Mu slim party la-
un ches an of fen si ve aga inst the op po sing ide o logy. Be ing a party, it has 
no fat her land from which to ex pect pro tec tion. The party it self must de-
fend the prin ci ples which it re pre sents. Hen ce, the party do es not at tack 
the fat her land of the op po sing party, but la un ches an of fen si ve on the 
op po nents’ prin ci ples. The ob jec ti ve of the of fen si ve is not to ca u se the 
op po nents to aban don the ir prin ci ples, but to bring abo ut the col lap se 
of the go vern ment which ma in ta ins the op po sing prin ci ples.”25) In vi ew 
of the abo ve it is qu i te cle ar that Ji had proc la i med by IRC was iden ti cal 
24) “The Re vi val”, April, 15, 1992, p. 8

25) Ta kvim, 1992, p. 79; See al so Mi ro ljub Jev tic, The Idea of the Isla mic Tran sfor ma tion of the 
World (ser bian), Po li tic ka re vi ja, vol.18, no. 4/2008, Bel gra de
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to that proc la i med in “Ta kvim”. Its aim was not to de fend Bo snia , but 
to form an Isla mic sta te , not only in Bo snia but in ne ig hbo ring Ser bia 
and Cro a tia by using mi li tary me ans to an nul the se cu lar prin ci ple of 
the so cial or ga ni za tion.
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Miroljub Jevtic

THE ISLA MIC ULE MA(CLERGY) AND 
BRE A KUP OF FOR MER YOUGO SLA VA

Summary
Bre a kup of Yougo sla via in 90 ti es of XX cen tu ri es wasn’t sur pri-

se. It was pro duct of very ob jec ti ve acts. Many fac tors did to dis in te gra-
te the sta te. One of them was Isla mic pri est hood (ule ma). This ar tic le 
wants to show that Isla mic clergy from the be gin ning of Yugo slav sta te 
was ori en ted to ward its de struc tion and tran sfor ma tion in to Isla mic one. 
But it is very im por tant to un der li ne that this was le gi ti ma te from the 
po int of vi ew of Isla mic te ac hing. The com mu nist le a ders don’t want to 
see that. Ar tic le shows all ac ti vi ti es o Isla mic clergy in that di rec tion. 
Tho se ac ti vi ti es we re pu blics and ha ve been pu blis hed in to new spa per 
of Isla mic com mu nity 
Key words : Ule ma,Bre a kup of Yougol sa via,ji had Isla mic sta te,The oc racy, 
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ЗоранПетровићПироћанац
Институт за политичке студије, Београд

ЈУГОСЛАВИЈА,ЕВРОПСКИЗАПАДИ
РАСПАД:ФРАГМЕНТИИЗИСТОРИЈЕ
САДАШЊОСТИИШЧЕЗЛЕЗЕМЉЕ*

Резиме

Аутор прати генезу државе од српског иницијалног пројекта 
Југославије као испуњења националног плана да сви Срби буду 
уједињени у окриљу једне државе, до распада државе, преко 
Tридесетих година ХХ столећа и окретања етно-конфесионализму, 
потом одлуке Запада у Другом светском рату за подршку Титовом 
комунистичком покрету отпора, уместо влади у Лондону и Дражи 
Михаиловићу, до распада почетком деведесетих.

У тексту се презентирају мало познати детаљи о дипло мат-
ским активностима и односима влада САД и  западних држава на 
југословенском простору после Другог светског рата. 

Аутор је покушао да скрене пажњу на мета-политичке 
и обавештајне активности које су свакако допринеле лаганом 
крњењу и ентропији југословенске државе, окончане грађанским 
ратом почетком деведесетих. 

Кључне речи: Етно-конфесионализам, европски Запад, НАТО,  покрет 
несврстаности, европске интеграције, институционална 
парализа, етнархија, неолиберални поредак, немачки 
експанзионизам, доктрина Картер, Алпе-Адриа.

* (Фраг мен ти из нео бја вље них де ло ва док то ра та на Шко ли ви со ких сту ди ја дру штве них 
на у ка-ЕХЕСС у Па ри зу, јун 2009)
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ОДСРПСКО-ХРВАТСКО-СЛОВЕНАЧКОГ

ПИТАЊА,ДОФЕДЕРАЦИЈЕУНЕСТАЈАЊУ

Ве штач ка тво ре ви на Ју го сла ви ја је за фран цу ско-срп ског 
исто ри ча ра Бо шка Бо јо ви ћа „срп ско-хр ват ско-сло ве нач ко цар ство 
на сле ђе но из кул тур не хе те ро ге но сти Аустро у гар ске, из тур ско-
ле ван тин ске инер ци је, по тен ци јал но сти исто вре ме но ру ских ре во-
лу ци о нар них и са мо кри тич ких, али и из пру ских ми ли та ри стич ких 
пре ди спо зи ци ја. За Ср бе, Ју го сла ви ја је пред ста вља ла ис пу ње ње 
јед ног на ци о нал ног пла на (des sein na ti o nal) ко ји је од го ва рао то ме 
да сви Ср би бу ду ује ди ње ни у окри љу јед не др жа ве, у са гла сју са 
дру гим на ро ди ма са ко ји ма су из ме ша ни, на прин џпу кон сен зу са и 
плу ра ли зма, ет нич ког, кул тур ног и кон фе си о нал ног“.1)

Tридесетих го ди на ХХ сто ле ћа Ју го сла ви ја се окре ће ка не-
кој вр сти ет но-кон фе си о на ли зма на осно ви сло вен ско-пра во слав-
ног исто ри зма. За пад се то ком Дру гог свет ског ра та од лу чу је за 
по др шку Ти то вом ко му ни стич ком по кре ту от по ра, пре не го ло ја-
ли стич ком по кре ту ју го сло вен ске Вла де у ег зи лу у Лон до ну и ге-
не ра лу Дра го љу бу - Дра жи Ми ха и ло ви ћу.

Упр кос мо гу ћој кон јунк ци јииз ме ђу по ли ти ке не за ви сно сти
ге не ра ла Де Го ла и Ти то ве по ли ти ке не свр ста но сти, два др жав ни ка 
се раз два ја ју из ра зи том ан ти па ти јом. Де Гол ни ка да ни је опро стио 
Ти ту по гу бље ње Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко га је 1943. од ли ко вао ор-
де ном Сло бод них фран цу ских сна га. „То је као да је То рез стре-
љао Де Го ла“, по ве рио се Ге не рал јед ном при ли ком свом ми ни стру 
Ала ну Пер фи ту.2) 

Ан гло-аме рич ки са ве зни ци за ла жу се по сле Дру гог свет ског 
ра та за sta tus quo. Свој стра те гиј ски кре дит да ју ти то и стич кој, ко-
му ни стич кој оп ци ји, ка ко би одр жа ва ли ту мул ти ет нич ку, кон фе си-
о нал ну и кул тур ну др жа ву.3)

Ме ђу тим, чи ње ни це го во ре да је „со ци ја ли стич ка Ју го сла-
ви ја кон сти ту и са на као фе де рал на др жа ва на осно ву со вјет ског 
мо де ла и ди рек ти ва о ре ше њу на ци о нал ног пи та ња, ко је је Ко мин-
тер на по ста ви ла на свом V кон гре су 1924, и КПЈ их раз ви ла на III 
1) (Bоsko I. Bo jo vic, in: „De ux re pre sen ta ti ons ge o po li ti qu es“, L’ Héro do te, no 67, 1992, p. 81-

82)

2)  Ци ти ра но у: Alain Peyre fit te, C’éta it de Ga ul le 1, Pa ris, Fayard et Ed de Fal lo is, 1994. 

3) (Ви де ти: B. Bo jo vić, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen : fac te urs d’as-
so ci a tion, fac te urs de dis so ci a tion, Pa ris, jan vi er 2005 ; и: Les Bal kans oc ci den ta ux-en tre 
glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion, Pa ris, 2006)
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кон гре су, одр жа ном у Бе чу, и на IV кон гре су, одр жа ном у Дре зде ну 
1928.“4)

Глав ни ге о по ли тич ки раз лог за ову по ли ти ку има сво је име: 
Кон фе рен ци ја у Те хе ра ну. Збиг њев Бже жин ски твр ди ме ђу тим „ да 
је мит то да је на Јал ти За пад при хва тио по де лу Евро пе.“5)

Члан „но вог“ че хо сло вач ког ру ко вод ства у до ба „Пра шког 
про ле ћа 1968, уче сник у „ганг стер ским пре го во ри ма“, Зде њек 
Мли нарм ова ко ре зи ми ра Бре жње вљев го вор то ком зло срет ног и 
ко нач ног за се да ња 26. Ав гу ста 1969: „Бре жњев је, пак, за пи тао 
пред сед ни ка Џон со на да ли аме рич ка вла да и да ље пот пу но при-
зна је спо ра зу ме из Јал те и Потс да ма. Он је 18. ав гу ста при мио 
сле де ћи од го вор: ‘При зна ње без ре зер вно ва жи за Че хо сло вач ку 
и Ру му ни ју, али, што се Ју го сла ви је ти че, тре ба још пре го ва ра-
ти’“.6)

За пад и зе мље НА ТО-а по себ но, има ју свој зна ча јан до при-
нос од 40 го ди на очи глед не без у слов не по мо ћи. Та ко зва ни кре ди ти 
ти то и стич ке Ју го сла ви је ко ри шће ни су за оправ да ва ње по ли ти ке 
по др шке ко му ни стич ком са мо вла шћу, чи ји су и ме то ди и по ли ти ке 
ба рем де ли мич но би ли исто то ли ко тла чи тељ ски као и у дру гим 
ко му ни стич ким зе мља ма Ис точ ног бло ка.7)

За пад је био по де љен у свом по на ша њу пре ма Ју го сла ви ји. 
Едвард Кар дељ, те о ре ти чар са мо у пра вља ња и глав ни Ти тов са рад-
ник, пи ше: „За пад је био по де љен у сво јим ста во ви ма. Јед ни су 
сма тра ли да је до шао крај Ти то ве Ју го сла ви је и да је ап со лут но 
не мо гу ће да она из др жи Ста љи нов при ти сак, а дру ги, ре као бих 
ма њи на, ве ро ва ли су да Ју го сла ви ја мо же из др жа ти у свом от по-
ру и по бе ди ти и по че ли су да нам да ју пр ву еко ном ску и ма те ри јал-
4) Ви де ти: Сми ља Авра мов, Пост хе рој ски рат за па да про тив Ју го сла ви је, стр. 120.

5) „Чи ње ни ца је да је ис точ на Евро па би ла усту пље на de fac to Јо си пу Ста љи ну од Фран-
кли на Д. Ру зе вел та и Вин сто на Чер чи ла још на те хе ран ској кон фе рен ци ји (у но вем-
бру-де цем бру 1943), а на Јал ти су бри тан ски и аме рич ки ли де ри има ли не ке ма ло ду-
шне ми сли на кон про ми шља ња о том уступ ку. Они су та да учи ни ли по след њи уко па ни, 
али не е фи ка сни да из ра де не ке аран жма не ка ко би оси гу ра ли ба рем мал чи це сло бо де 
за ис точ ну Евро пу, одр жа ва ју ћи aнгло-аме рич ке на де за де мо кра ти ју, на ев броп ском 
кон ти нен ту као це ли ни. За пад ни др жав ни ци ни су ипак ус пе ли да се су прот ста ве су ро-
во сти на до ла зе ће пол страт не со вјет ске мо ћи, и у про из и ла зе ћем су да ру из ме ђу ста-
љи ни стич ке мо ћи и за пад не на ив но а сти, моћ је над вла да ла. Јал та је би ла по след њио 
дах бри жљи во ка ли бри ра не со вјет ске ди пло ма ти је ди зај ни ра не да за до би је ан гло-аме-
рич ко при ста ја ње на пре о вла ђу ју ћу со вјет ску уло гу у чи та вој Евро пи.” In: Zbig ni ew 
Br ze zin ski, A Di vi ded Euro pe: The Fu tu re of Yal ta. Win ter 1984/85.

6) Zde nek Mlynar, Nightfrost in Pra gue: The End of Hu ma ne So ci a lism, New York, Karz Pu blis-
hers, 1980. Ex tra its pu bliés dans Te los, no. 42, hi ver 1979-80, p. 31- 55, et dans Le De bat, no. 
9.

7) M. Mi li vo je vić, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis, Lon don, In sti tu te for 
Euro pean De fen se & Stra te gic Stu di es, Euro pean Se cu rity Stu di es no 7, 1989. p. 7.
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ну по моћ у об ли ку по спе ши ва ња тр го вин ске раз ме не, итд. А би ло 
је и тре ћих ко ји су до те ме ре би ли ан ти ко му ни сти да су сма тра-
ли да је све то аран жи ра но ме ђу ко му ни сти ма и да би се лак ше 
ути ца ло на За пад“.8)

По сле рас ки да Ти то-Ста љин 1948, Ју го сла ви ја ужи ва го то во 
без у слов ну стра те гиј ску, фи нан сиј ску, еко ном ску, по ли тич ку по др-
шку, по себ но САД. То је „на ју ни вер зал ни је  при ви ле го ва на зе мља 
на шег до ба“ (Б. Бо јо вић).

По сле Ста љи но ве смр ти, СССР успе ва де ли мич но да по но-
во осво ји из гу бље ни ју го сло вен ски те рен, али не успе ва да за у-
зме аме рич ко ме сто, јер САД оста ју и да ље при ви ле го ва ни Ти тов 
парт нер. Ју го сла ви ја се та да сма тра на За па ду „при јат ним из ло гом 
јед ног со ци ја ли зма са људ ским ли ком, са еле мен ти ма тр жи шне 
при вре де“.

Упр кос огром ној фи нан сиј ској по мо ћи то ком три де це ни је, 
већ по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог сто ле ћа уоча ва се не-
спо соб ност Ти то вог дик та тор ског ре жи ма да се ре фор ми ше. То је 
до ба у ко ме се па ра ти стич ке ре ван ди ка ци је хр ват ског ко му ни стич-
ког ру ко вод ства, као и „анар хо ли бе ра ли зам“ срп ског ру ко вод ства, 
при си ља ва ју Ти та да по ли тич ки ли кви ди ра оба ре пу блич ка пар тиј-
ско-др жав на вр ха.9)

Ср би ја је у том вре ме ну мар ги на ли зо ва на, што је нај о чи ти је 
у ње ном еко ном ском  за о ста ја њу, на мет ну том од Вр ха Фе де ра ци је, 
у ко ме до ми ни ра хр ват ско-сло ве нач ки Трио:  Ти то-Кар дељ-Ба ка-
рић. Сле ди ин сти ту ци о нал на па ра ли за, ко ја по га ђа чи та ву Фе де-
ра ци ју, и као што при ме ћу је ис тра жи вач Џорџ Шо флин, „та зе мља 
не по сто ји ви ше ни у ка квом сми слу“.10) Шо флин сма тра да од 
1963. го ди не Ју го сла ви ја ни је ви ше би ла фе де рал на др жа ва. Она је 
de fac to кон фе де ра ци ја од про гла ше ња че твр тог по сле рат ног уста-
ва, 1974. За ду жби на тог Уста ва је сте д аје истин ска по ли тич ка моћ 
да та у ру ке пле мен ских во ђа СКЈ.

Јед на ма ло по ми ња на епи зо да у ју го сло вен ској исто ри о гра-
фи ји је, ме ђу тим, од огром не ва жно сти за ти то и стич ку Ју го сла ви ју, 
па ти ме ауто мат ски и за Ср би ју. Европ ска Ко ми си ја на сто ји, од мах 
8) E. Kардељ, «Се ћа ња », Рад нич ка штам па и Др жав на за ло жба Сло ве ни је, Бе о град-Љу-

бља на, 1980, стр. 131.

9) B. Bo jo vić, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen : fac te urs d’as so ci a tion, 
fac te urs de dis so ci a tion, Pa ris, jan vi er 2005 ; et : Les Bal kans oc ci den ta ux-en tre glo ba li sa tion 
et bal ka ni sa tion, Pa ris, 2007.

10) Ge or ge Schop flin, „Po li ti cal De cay in One-Party Systems in Eastern Euro pe: Yugo slav Pat-
terns“, in: Pe dro Ra met, ed., Yugo sla via and the Thre at of In ter nal and Ex ter nal Di scon tents. 
Or bis, Spring 1984, p. 109.
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по сле со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој 1968, да при ву че 
Ти та у сво је ре до ве. За тај сло же ни ди пло мат ски за да так Бри сел 
је за ду жио две лич но сти: Пол-Ан ри Спа ка (Spack), Бел ги јан ца, и 
Жан-Фран соа Де ни оа (De ni au), Фран цу за. Спак је ди пло ма та вле-
и ког ис ку ства, пр ви Пред сед ник Европ ског пар ла мен та (1952-4) и 
бив ши ге не рал ни се кре тар НА ТО-а (1961). По сла ли су га 1971 у 
Бе о град, ра ди пре го во ра са Ти том о евен ту ал ном ула ску Ју го сла-
ви је у За јед нич ко тр жи ште. Он и ди рект но пред ла же Ју го сло ве-
ни ма ову мо гућ ност. „Ми слим да тре ба да раз ми сли те о ула ску у 
Евро пу. Ви са да се ди те на две сто ли це исто вре ме но“, сли ко ви то је 
ре као Спак у Бе о гра ду. Ју го сло вен ски ру ко во ди о ци са ко ји ма раз-
го ва ра, од го ва ра ју му: “Не бри ни те се, сна ћи ће мо се ми, ми смо 
не свр ста ни.“11)

Жан-Фран соа Де нио, иза сла ник фран цу ског Пре ми је ра Пје-
ра Ме сме ра и Пред сед ни ка Жор жа Пом пи дуа, та да шњи ми ни стар 
спољ не тр го ви не Фран цу ске, та ко ђе до жи вља ва не у спех у ми си ји, 
по што се су срео лич но са Мар ша лом Ти том.12) Ју го сло вен ски са-
мо др жац од би ја јед но став но сва ку пред лог при дру жи ва ња Евро пи. 
Ово од би ја ње по ка за ло се као је дан од кључ них мо ме на та за суд би-
ну ју го сло вен ског про сто ра, са мо две де це ни је ка сни је. Уместo да 
се при дру жи За јед нич ком тр жи шту, и то, су де ћи по Де ни о о вом све-
до че њу ауто ру - пре Шпа ни је, Грч ке и Пор ту га ла, зе мља је кре ну ла 
пу тем про ду бљи ва ња кри зе, ко је се окон ча ло гра ђан ским ра том. 

Две го ди не пре Ти то ве смр ти, 1978, Је да на е сти кон грес СКЈ 
уво ди си стем ко лек тив ног ру ко во ђе ња на ра зи ни фе де рал не вла де 
у Бе о гра ду, што до би ја фор му др жав ног Пред сед ни штва са 8 чла-
но ва.13)

11) По се ћа њу Љи ља не Но ва ко вић, та да шњег зва нич ног пре во ди о ца у ССИП-у, у раз го во ру 
са ауто ром, ју на 2007.

12) Жан-Фран соа Де нио (De ni au) је по то мак ду бро вач ке по ро ди це Кр сма но вић-Ми ло вић, 
чи ји је пре дак оти шао са На по ле о но вом ар ми јом у Па риз у вре ме фран цу ске оку па ци је 
Ду бров ни ка, по чет ком XIX сто ле ћа. Аутор се са ис ку сним ди пло ма том упо знао 1991 у 
Па ри зу, по сле мар тов ских те ра зиј ских до га ђа ја, а у ав гу сту 1991. га из За гре ба пра тио 
у Си сак, где је Де нио, без мно го ус те за ња, под у ча вао хр ват ског ло кал ног ко ман дан та, 
си на ге не ра ла Бо бет ка, ка ко тре ба др жа ти оп са де ка сар ни, спре ча ва ти им до пре ма ње 
на мир ни ца и на гна ти их на пре да ју, или на пу шта ње те ре на. Аутор је оче ви дац де ла овог 
не-ди пло мат ска ог пер фор ман са ина че из у зет не лич но сти фран цу ске по ли ти ке дру ге по-
ло вие ХХ сто ле ћа. 

13)  „Би ло је не ко ли ко ства ри. Пр ва је сва ка ко по ли тич ки си стем ко ји је Ти то кон стру и сао 
и ко ји је тре ба ло да га на сле ди. Сва ке го ди не тре ба ло је да се би ра но ви пред сед ник 
др жа ве, па чак и но ви пред сед ник пар ти је, што је зна чи ло да не ста је цен трал на власт 
у Ју го сла ви ји. А ако не ма кон тро ле и вла сти из јед ног цен тра, зе мља не мо же оста ти 
за јед но. Ни сам за го ва рао но вог дик та то ра, али по сто ја ње цен трал не вла сти би ла је 
ду жност. « Пјер Се лин џер, у: Дра ган Би се нић, Oд ба кље до ло ма че, Ин тер вјуи о рас-
па ду Ју го сла ви је 1992-1996. 
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Њу јор шки гло бал ни днев ник „Њу јорк Тајмс“ за тва ра 1979 
сво је до пи сни штво у Бе о гра ду, ко је је го ди на ма функ ци о ни са ло у 
хо те лу „Мо сква“. Од те го ди не га зде ове пре сти жне но ви не не сма-
тра ју ви ше да Бе о град за вре ђу је по свом зна ча ју њи хо во стал но 
до пи сни штво.14) 

То је озби љан сиг нал да ће се ју го сло вен ска осет но про ме ни-
ти у до ла зе ћим го ди на ма.

Деј вид Ан дел ман, та ко ђе не ка да шњи ис точ но е вроп ски до-
пи сник „Њу јорк Тај мса“, ко ји је во дио до пи сни штво пред Ти то ву 
смрт, већ 1980 у про ле ће пи ше ка ко бу дућ ност Ју го сла ви је кри је 
мно ге зам ке ко је ће тек раз не окол но сти из но си ти на ви де ло, као у 
са мој зе мљи, та ко и у ино стран ству, а те зам ке су ду го че ка ле сво ју 
при ли ку. 

Адел ман и дру ги ана ли ти ча ри Ју го сла ви је ви де вред но сти 
те Ју го сла ви је и ње не не сум њи ве ге о стра те гиј ске по зи ци је. Адел-
ман пи ше 1980: „Ју го сла ви ја је по ста ла сим бол от по ра Со вјет-
ском Са ве зу, си сте ма еко ном ске вред но сти и вла да ња у чи та вом 
тре ћем све ту, сим бол ко хе зи је, кон ти ну и те та и по сто ја ња ко му-
ни си тич ке пар ти је ко ја је  је дин стве на због ге о граф ске бли зи не 
со вјет ског Бло ка, као и због свог од би ја ња да  пре у зме вођ ство од 
Мо скве... Али, до шао је дру ги пе ри од тран зи ци је, и то је по себ но 
осе тљи во за раз ли чи те сна ге са нај не поп сред ни јим мо гу ћим ин те-
ре сом у Ју го сла ви ји.

 Да нас је у то ку јед на ти ха, али ин тен зив на бор ба за власт 
у Ју го сла ви ји, тро у га о на, из ме ђу Со вјет ског Са ве за, Ки не и Сје ди-
ње них Др жа ва. Шта ви ше, по сто ји ва ри је тет игра ча, ја сно уоп-
ште не не за ин те ре со ва них - Евро па, За пад на и Ис точ на, и Тре ћи 
свет ко ји нер во зно гле да шта ће про ис те ћи. То је на кра ју јед на 
ди пло мат ска, по ли тич ка, еко ном ска бор ба, са упла та ма у оп кла ди 
ко је се бр зо уве ћа ва ју у јед ној ери де тан та у па ду. То је бор ба ко ју 
од ли ку ју исти еле мен ти тро у га о них од но са ко ји су у игри у дру гим  
де ло ви ма пла не те.“15)

Ве ли ка ко рист из спољ них по год но сти ко је обез бе ђу ју ста-
бил ност дик та ту ре јед но пар тиј ског си сте ма и ње ног во ђе, Мар ша-
ла Ти та, је сте епо ха ко ја се окон ча ва не стан ком Ти та. Зе мља ло ше 
под но си по сле ди це уру ша ва ња ко му ни зма и кон тра-удар Но вог 
нео-ли бе рал ног по рет ка. Ка ко је јед ном за пи са но у аме рич ком ли-
14) Деј вид Бајн дер (Da vid Bin der), бив ши до пи сник „Њу јорк Тај мса“ из Бе о гра да, у: „По ли-

ти ка “, 02. 10. 2006. 

15) David A. Andelman, «Yugoslavia: The Delicate Balance, Foreign Affairs, Spring 1980.
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сту: „По сле го ди на удва ра ња и ис то ка и За па да као не свр ста ној 
зе мљи, Ју го сла ви ја је оста вље на ван но вог свет ског по рет ка“.16)

Ју го сла ви ја пре ста је да бу де „ин стру мент одо бра ва ња и из-
ван ред но при ви ле го ва на због ге о стра те гиј ских и иде о ло шких ри-
ва ли те та“. Она по ста је „ге о стра те гиј ски за ста ре ла у но вој епо хи 
нео-ли бе рал не мон ди ја ли за ци је, „цр на ру па Но вог свет ског по рет-
ка у ко ме би мо ра ле да по ни ру број не илу зи је оних ко ји су ве ро ва ли 
у крај исто ри је“.17) Ју го сло вен ска фе де ра ци ја је на кра ју Дру гог 
свет ског ра та под ан гло-аме рич ким ути ца јем.

Она на ста вља да ужи ва из ве сну по ли тич ку, стра те гиј ску, 
фи нан сиј ску и еко ном ску аме рич ку и ен гле ску по др шку. То се на-
ста вља чак и по сле рас ки да Ти то-Ста љин 1948, без об зи ра на свој 
ко му ни стич ки ре жим. По сле смр ти Ста љи на, СССР успе ва де ли-
мич но да за до би је по но во сво ју из гу бље ну по зи ци ју на европ ском 
Ју го и сто ку, али ни је ус пео да од гу ра Аме ри кан це, ко ји су оста ли 
пр ви парт нер Мар ша ла Ти та. 

Кон вен ци јом о са ве зни штву и по ли тич кој са рад њи и обо-
стра ној по мо ћи, за кљу че ном на Бле ду, у Сло ве ни ји, 1954. го ди не, 
из ме ђу Грч ке, Тур ске и Ју го сла ви је, Ти то ва др жа ва је ин ди рект но 
укљу че на у без бед но сни си сте ма НА ТО-а. А тај ним Спо ра зу мом 
из ме ђу Грч ке и Ју го сла ви је, за кљу че ном 1960, до зво ља ва се сло-
бо дан про лаз тру па ма НА ТО-а пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је, у 
слу ча ју да та зе мља бу де на пад ну та од би ло ког чла на Вар шав ског 
пак та.18) А од мах по смр ти Ти та, Грч ка је пи сме но по твр ди ла сво ју 
вер ност овом Спо ра зу му.19)

Ство рен по чет ком Ше зде се тих, на ини ци ја ти ву Ти та, Не хруа 
и На се ра, По крет не свр ста них ве ли ким де лом де фи ни ше до след ну 
ме ђу на род ну по ли ти ку ди пло ма ти је ју го сло вен ског ре жи ма. Из те 
чи ње ни це јед но став но је про из и ла зи ло да је Ти тов ре жим з ње го ва 
жи во та ужи вао не ку вр сту тро стру ког кон сен зу са на ме ђу на род ној 
16)  „ Af ter years of be ing co ur tes by both East and West as a non-alig ned co un try, Yugo sla via was 

left out of the new world or der.“ Dans: Ame ri ca’s De fen ce Mo ni tor, august 29, 1993.

17) B. Bo jo vic, Les Bal kans en tre con ver gen ces et dis pa ri tes. XI Xe-XXe s., Août 1996.

18)  У Деј то ну, 21. но вем бра 1995, Сло бо дан Ми ло ше вић је ста вио пот пис на слич но пра во 
НА ТО-а да ње го ве тру пе про ла зе Ср би јом (тј. та да Ју го сла ви јом), што се до да нас вр ло 
че сто из бе га ва да се по ми ње у срп ској по ли тич кој и на уч ној јав но сти. Реч је о Апен дик-
су Б на Анекс 1-А, на сло вљен „Спо ра зум из ме ђу СР Ју го сла ви је и НА ТО о тран зит ним 
аран жма ни ма за опе ра ци ју ми ров ног пла на“. И нај ди рект ни је ре че но - Ми ло ше ви ћев 
пот пис до зво ља вао је шо кант на пра ва НА ТО вој сци ка да се јед ном на ђе на на шем тлу, 
што без ика квог су здр жа ва ња мо же да се под ве де под кла сич ни ве ле и здај нич ки по тез 
ју го сло вен ског пред сед ни ка, јер на род ни је пи тан ни на ка квом ре фе рен ду му за став о 
та квом да ле ко се жном по те зу по на  ционал не ин те ре се. 

19)  La Do cu men ta tion Française, No. 5011, 6/ 1995, p. 99.
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ле стви ци. Не свр ста на Ју го сла ви ја ну ди ле вим европ ским ин те лек-
ту ал ци ма јед ну вред ност - уто чи ште, у том до бу ка да је пре стиж 
СССР-а по чео да сла би. Ен гле ски но ви нар Мар кус Ста нер на пи-
са ће у вре ме са мог кра ја СССР-а: „Оно што се мо же при го во ри-
ти Ју го сла ви ји би ло је то да она уоп ште ни је тре ба ло да бу де 
у по кре ту не свр ста них, јер је Ју го сла ви ја у Евро пи, она чи ни део 
Евро пе. Упо знао сам мно ге мла де Ју го сло ве не (Сло вен це, Хр ва те, 
Ср бе и дру ге) ко ји су отво ре но го во ри ли ка ко је то био ап сурд.“20)

Сма тран, с пра вом или по гре шно, при влач ном ви три ном 
ал тер на тив ног со ци ја ли зма људ ског ли ка, мек шег и отво ре ног ка 
спољ ним ути ца ји ма, са зна чај ним еле мен ти ма јед не тр жи шне при-
вре де, не за ви сног и ри вал ском со вјет ском мо де лу, ју го сло вен ски 
мо дел је у то ме за до био ста бил ност и не сум њи ви пре стиж. 

Ју го сло вен ска при вре да има ла је успе ха, с вре ме на на вре ме. 
Пе ри од тог ре ла тив ног ра ста (Ше зде се те и Се дам де се те) нај ви ше 
има да се за хва ли огром ној спољ ној по мо ћи (не ких 36 ми ли јар ди 
до ла ра), до би је них од Сје ди ње них Др жа ва, по сле екс ко му ни ка ци је 
Ју го сла ви је из „со ци ја ли стич ке за јед ни це“.21)

Ова стра на фи нан сиј ска по моћ је су штин ски по мо гла да се 
Ју го сла ви ја одр жа ва у жи во ту то ком де це ни ја. Ме ђу вр ло ра зно-
ли ким про це на ма, и до да нас не пре ци зних, по ме ни мо да су са мо 
Аме ри кан ци, го во ре ис тра жи ва чи и еко но ми сти, а ме ђу њи ма и 
фран цу ски исто ри чар Жил Труд (Tro u de), ин ве сти ра ли из ме ђу 30 и 
80 ми ли јар ди до ла ра.22) 

Са па дом Бер лин ског зи да до ла зи до им пло зи је со ци ја ли-
стич ког та бо ра и до ру ше ња на род них де мо кра ти ја. О то ме је пи сао 
и Ми ло ван Ђи лас у пре сти жном фран цу ском ча со пи су „Letr enter-
nasional“: „Ко би мо гао да бу де од го во ран, ако не ко му ни сти? Они 
су је ди ни ко ји о прак тич но све му од лу чу ју. Мо гло би да се ка же: 
си стем је по гре шио. Он је ве зан за мо но пол КП у свим сфе ра ма 
жи во та. Кри за ће оста ти без из ла за, ко ли ко год мо но пол пар ти је 
бу де одр жа ван. Из ве сно је да је ње на иде о ло шка моћ осла бље на, 
по себ но у кул тур ном до ме ну. Иде о ло ги ја је по го ђе ни ја жи вот ним 
ре ал но сти ма не го кри ти ка ма. Ње на уче ња ни са ми ко му ни сти ви-
ше не узи ма ју за озбиљ но. На нај ви шој ра зи ни, не ви ди се очи то-
ва ње ика кве иде је ко ја би мо гла да во ди у не ко ли ке про ме не. Ме ђу 
20)  У: Mar cus Stan ner, «Ср би има ју на ме ру да раз о ре култ Ти та, Хрватаes», «Ob ser ver», 

06. 05. 1990. 

21) С. Авра мов, оp. cit., стр. 125

22) Gil les Tro u de, La qu e sti on na ti o na le en RSFY (1945-1972), T II, thèse de doc to rat so u te nue 
en juin 2003 à Pa ris-III.
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не-пар тиј ским ин те лек ту ал ци ма, на ро чи то код еко но ми ста-из-
ра жа ва ју се иде је и чак кон крет не и раз бо ри те иде је, али оне до-
сад ни су има ле ни ка квог од је ка у твр ђа ви дог мат ске вла сти.“23)

За пад ни кон сен зус о Ју го сла ви ји та ко ђе за ста ре ва, и ју го сло-
вен ској фе де ра ци ји пре ти иш че за ва ње. По пу ли зам срп ске и хр ват-
ске, али и сло ве нач ке, ет нар хи је спре ча ва про цес европ ске ин те-
гра ци је. 

Је дан од во ђа не мач ког по кре та Ne u e us Fo rum, ге не ти чар 
Јенс Рајх, имао је за ни мљив по глед на Ју го сла ви ју у пред ве чер је 
па да ко му ни зма у ДДР-у, ок то бра 1989. у Лај пци гу, где је аутор са 
њим имао ду жи су срет. „Ви сте на род са мно гим на ци о нал но сти-
ма у це ли ни, и Ју го сла ви ја има дво сми сле не исто риј ске раз ло ге. 
Али, по сто је зе мље ко је би се смао-ор га ни зо ва ле и са да су за јед но. 
Јед на ен гле ски исто ри чар је ре као да је Ју го сла ви ја би ла изум Јо-
си па Ју ра ја Штро сма је ра. Са да ви тре ба да пре жи ви те, а дру ги 
го во ре да сте ви на сле ди ли про бле ме аустро у гар ске мо нар хи је. Ви 
сте са да ма ла Аустро-Угар ска.  Ме ђу тим, зе мља мо же да пре-
жи ви, на род мо ра да про на ђе сна гу да ре ша ва про бле ме. Зе мља 
би тре ба ло да по ста не и оста не фак тор ста бил но сти на Бал ка-
ну“.24)

Спа до ли ни, ита ли јан ски ми ни стар од бра не, до ла зи у по се ту 
Ју го сла ви ји тих го ди на за хук та ле кри зе и као де ле гат Аме ри ка на ца. 
Он је је дан од број них европ ских ди пло ма та ко ји сти жу у ми си је 
у Ју го сла ви ју. Али, Спа до ли ни има из не на ђу ју ћу ком би на ци ју: он 
пред ла же вла ду ко ју би во дио ко му ни стич ки ли бе рал, Ма ке до нац 
др Алек сан дар Гр лич ков. Др Ан те Ци ли га, из у зет но ва жна лич ност 
Хр ват ске и Ју го сла ви је у пр вој по ло ви ни ХХ сто ле ћа, био је увек 
од лич но оба ве штен. Иако за га зио у ду бо ку ста рост, де ве ту де це ни-
ју, и ма да је се део у свом скром ном ста ну у Ри му, знао је мно го то га 
у ве зи са Бал ка ном. Ин ге ни о зни бив ши ко му ни стич ки ре во лу ци о-
нар, по том и про нон си ра ни хр ват ски на ци о на ли ста ауто ру је овим 
по во дом ре као: „Спа до ли ни је био за Гр лич ко ва. Не тре ба за бо ра-
ви ти да је Ми ку лић пот пу но иг но ри сан у тре нут ку по се та Џор џа 
Шул ца и Спа до ли ни ја. Ми ку лић је то схва тио као да уоп ште ни је 
кан ди дат. То је ста љи ни стич ки ма нир. Ја сам Спа до ли ни ја не кад 
срео у Ру си ји, али сам то схва тио тек ка сни је. На не сре ћу, ју го-
сло вен ски ру ко во ди о ци ни су до вољ но отво ре ни за овај пред лог.“25)

23) Mi lo van Dji las, „Le Com mu ni sme aujo urd’hui“, «Let tre In ter na ti o na le», no15/hi ver 1987.

24) Dr Jens Re ich, Ne u e us Fo rum, ин тер вју за за гре бач ки ма га зин „Старт“ у Лај пци гу, ок то-
бра 1989.

25) Лично сведочење др Анте Цилиге аутору, Рим, 1988, за загребачки магазин „Старт“.
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И пре ми јер Ан те Мар ко вић не успе ва у свом про-европ ском 
по ку ша ју, уве ли ко оме тен хор ским де лат но сти ма ју го сло вен ских 
на ци о кра ти ја. И већ са пр вим сло бод ним из бо ри ма, 1990, се па ра-
ти стич ки ет но цен три зам је оја чан.26)

НОВИНЕМАЧКИЕКСПАНЗИОНИЗАМ
ПОНОВОНА„ЈУЖНОЈКАПИЈИЕВРОПЕ“

Хен ри Корд Ме јер (He nry Cord Meyer ) је упи тао 1955: „Ка-
ко од го ва ра да се на зо ву те ри то ри је ко ји ма про ла зи Ду нав, од ју го-
и сто ка Ал па, до кар пат ских пла ни на, и од оба ле Ја дра на до Егеј-
ског и Цр ног мо ра?.. У оном пре-на ци стич ком пе ри о ду, Хи тлер већ 
ра чу на на број не при ста ли це у др жав ном апа ра ту, на тр го вач ке 
кру го ве, ака дем ске сре ди не и ме ди је. Они бра не иде ју да се Ју го-
и сток Евро пе укљу чи у ме ђу на род ну стра те ги ју Не мач ке. Они 
рас па ча ва ју три кон цеп та: ‘Mit te le u ro pe‘, ‘Gros swirtschaft sra um’ 
(Ве ли ки еко ном ски про стор) и ‘Er gan zungswirtschaft sra um’ (Ком-
пле мен тар ни еко ном ски про стор.)27)

Но, при ча о не мач кој сфе ри ути ца ја на Бал ка ну и Евро пи 
уоп ште се же да ље у про шлост. Ка ко не ма мо про сто ра за де таљ ни је 
ела бо ри са ње, под се ти мо овлаш на про грам Те о бал да Фон Бет ман-
Хол ве га (The o bald Von Bet hmann-Hol lveg, 1856-1921), из сеп тем-
бра рат не 1914. Он про јек ту је јед ну ве ли ку зо ну не мач ког еко ном-
ског ути ца ја од Скан ди на ви је, па све до Бал ка на.28)

Аутор Иг нац Шмерц (Ig naz Schmertz) про у ча вао је по јам 
«Mit te le u ro pa», то јест „Сред њу Евро пу“. Та те о ри ја од би ја по јам 
„Бал кан“ као си но ним за о ста ло сти и не ста бил но сти. Она тра жи да 
ове по ду нав ске зе мље бу ду не за ви сне од јед не ја ке Не мач ке: „за то 
што се Ју го и сточ на Евро па сма тра је ди но ре ги о ном за екс пло-
а ти са ње, ка ко би се из ву као мак си мум еко ном ских и по ли тич ких 
ко ри сти. При о ну ти уз «Kerm ra um» (про стор цен трал ног је згра), 
ве за ти се за Рајх је сте њи хо ва је ди на шан са за пре жи вља ва ње.“29)

26) Bo sko I. Bo jo vic, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen: fac te urs d’as so ci a-
tion, fac te urs de dis so ci a tion. Les Bal kans Oc ci den ta ux- en tre glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion, 
Pa ris, 2005.

27) He nry Cord Meyer, Mit te le u ro pa in Ger man tho ught and ac tion, 1815- 1945, La Haye, 1955, 
p. 309. Ци ти ра но у: Mic hel, Cоllon, Po ker Men te ur. EPO, Bru xel les, 1998.

28) Ge or ges-Hen ri So u tou, «L’or et le sang. Les buts de gu er re éco no mi qu es pen dant la Pre miè re 
Gu er re mon di a le», Fayard, 1989, p. 2).

29) Ig naz Schmertz, De utschlands Do na u er be, p. 230, ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men-
te ur. EPO, Bru xel les, 1998.
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Хи тле ров ски Рајх не успе ва да из мак не еко ном ско-по ли-
тич ком оп ко ља ва њу ње го вих ри ва ла пре ко „зад ње ка пи је“, оне на 
Ју го и сто ку Евро пе, на тој „пе ри фе риј ској и дру го ра зред ној“ те ри-
то ри ји, алио ипак дра го це ној као „ ком пле мен тар ном еко ном ском 
про сто ру“ («Er gan zung wirtschaft sra um»). То је зна ча јан из вор си-
ро ви на, ко ји ма ра сте це на, као и тр жи ште за про да ју не мач ких про-
из во да. Иг нац Шмерц о то ме пи ше: „Цен трал на иде ја кон цеп та 
је сте да тре ба ‘од луч но сло ми ти фран цу ски фронт’. Не мач ка има 
‘ми си ју’, ону ко ја ‘ну ди на ро ди ма Ду на ва сред ства за ин те гри са-
ње у тр го вин ску зо ну, је ди ни на чин за њих да до сег ну на ци о нал ну 
не за ви сност’. „30)

Про фе сор ви со ке вој не шко ле не мач ке ар ми је, От мар Ха-
берл, раз ми шља 1990, у вре ме пред гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји, 
о по нов ном ује ди ње њу Не мач ке и ре не сан си јед не за бо ра вље не 
не мач ке кон цеп ци је из про шло сти. „У тре нут ку ка да се еко ном-
ска пре гру пи са ва ња не чи не пот пу но не мо гу ћим, се ћа ње на јед ну 
ва жну епо ху од но са Не мач ке и Ју го и сто ка Евро пе мо же да бу де 
из ван ред но дра го це но за са да шњу рас пра ву“.31)

Још по чет ком Се дам де се тих је би ла уоч љи ва ин тен зи ви ра на 
еко ном ска са рад ња бо га ти јих ба вар ских и аустриј ских ре ги о на, ко-
ји су при вла чи ли све ви ше Хр ват ску и Сло ве ни ју. 

Ра зни не за ви сни европ ски ана ли ти ча ри, ме ђу њи ма и не мач-
ки, сма тра ју да без ак ци је не мач ке и дру гих ва жних европ ских зе-
ма ља и њи хо вих про па ганд них ма ши не ри ја, ју го сло вен ски на ци о-
на ли зми не би би ли у ста њу да до ве ду зе мљу до ко нач ног рас па да.

Бел гиј ски ле ви чар и по зна ти аутор ге о по ли тич ких ана ли за 
и кри ти ка гло ба ли стич ке оп ци је са вре ме ног све та, Ми шел Ко лон, 
твр ди: „ Не мач ка је, да би учи ни ла да се Ју го сла ви ја, ко ја је сме та-
ла ње ној екс пан зи ји, рас пад не, по др жа ва ла, фи нан си ра ла, пла ни-
ра ла нај ре ак ци о нар ни ји на ци о на ли зам, онај ду хов них на след ни ка 
уста шклог ре жи ма у Хр ват ској (1941-1945). Рас па да ње Ју го сла-
ви је про ис ти че из јед не те мељ но при пре мље не и ор га ни зо ва не опе-
ра ци је БНД-а.”32)

Кла ус Кин кел до ла зи на че ло БНД-а (Bun des Nac hric hten Di-
enst - екви ва лент ЦИА) 1979. го ди не. О том пе ри о ду је нај бо ље 
пи сао не мач ки бив ши тај ни агент Ерих Шмит-Еен бом, ко ји је и 
до ка зао да је БНД ве о ма ак тив но при пре мао рас пад Ју го сла ви је. 

30)  Ig naz Schmertz, Ibid., p. 230.

31)  Ви де ти: Ot hmar Ha berl, Su do ste u ro pa, 09, 1990.

32)  Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 33.
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Еен бом упи ре пр стом у за гре бач ке хр ват ске ко му ни сте, ко ји тих 
го ди на све ви ше ис ка зу ју на ци о на ли стич ке еле мен те у сво јим де-
лат но сти ма. Ту су и ра зни екс трем но де сни хр ват ски по кре ти у 
ди ја спо ри у За пад ној Евро пи и САД. По са зна њу ју го сло вен ских 
оба ве штај них слу жби, Осам де се тих је на на шем тлу опе ра тив но 
ак тив но би ло сто ти нак не мач ких аге на та, ка ко твр ди бив ши не-
мач ки тај ни агент Еен бом. 

Ме ђу ин ди ка ци ја ма о ин тен зи ви ра ним по ли тич ко-оба ве-
штај ним ак тив но сти ма про тив пост-Ти то ве Ју го сла ви је фи гу ри ше 
и до га ђај из Ри ма 1981. го ди не, где је ор га ни зо ва но кон сул то ва ње 
из ме ђу Не мач ке, Ита ли је и Аустри је о при пре ма ма за пред ви ђе но 
рас ту ра ње Ју го сла ви је. Та да шњи не мач ки пред сед ник, Карл Кар-
стенс(Car stens),са оп штио је 1992. у Бо ну, у јед ном ди пло мат ском 
раз го во ру „ да Не мач ка зва нич на по ли ти ка има де марш у ко рист 
очу ва ња ин те грал но сти Ју го сла ви је, али да је она и на кло ње на 
зах те ву за ства ра ње не за ви сне Хр ват ске“. Кла ус Кин кел је по твр-
ђи вао про це не свог аген та на ју го сло вен ском те ре ну, Јо ха на Ден-
гле ра, о мо гу ћим по бу на ма и се це си о ни стич ким ра то ви ма, ко ји би 
ство ри ли 250 000 из бе гли ца у Не мач кој.

Мар ко Ло пу ши на, до бар по зна ва лац ју го сло вен ских тај них 
слу жби, по ми ње да је је дан ви со ки функ ци о нер БНД-а по твр дио 
1994 да су већ од сре ди не осам де се тих њи хо ви аген ти ула зи ли у 
Ју го сла ви ју у ве ли ком бро ју ка ко би над зи ра ли ва жне објек те си-
сте ма од бра не Ју го сла ви је. 33) Зна се да нас и то да ни Кин кел, ни 
ње го ви на след ни ци у тај ној слу жби, ни су обра ћа ли па жњу на де-
мо крат ска убе ђе ња хр ват ских „опо зи ци о на ра“ ко је су по др жа ва ли 
у бор би про тив СФРЈ. Кин кел је чак ус пео у на о ко не мо гу ћем за-
дат ку: хр ват ски на ци о нал-ко му ни сти и уста шки ак ти ви сти за јед но 
су те сно ра ди ли по ма жу ћи не мач ким тај ним слу жба ма.

Јур ген Ел за сер (El sas ser), глав ни уред ник ле ви чар ског днев-
ни ка «Die Jun ge Welt», спе ци ја ли ста за бал кан ска пи та ња, оце нио 
је не мач ку бал кан ску по ли ти ку у пе ри о ду 1989-1999, као „кри зу 
не мач ког си сте ма“. СР Не мач ка је сле ди ла, на пла ну иде ја то ком 
дру ге по ло ви не ХХ сто ле ћа, две по ли тич ке лич но сти: Кон ра да 
Аде на у е ра и по том Ви ли ја Бран та. Обо ји ца су би ли про тив ни ци 
по ли тич ких су ко ба и мо гућ но сти ра та у Евро пи. У го ди на ма њи хо-
вих ак тив но сти, то ком три де це ни је по сле рат не Не мач ке, по ли тич-
ка па жња не мач ких по ли ти ча ра углав ном је усред сре ђе на на еко-
ном ски про спе ри тет то тал но по ра же не и ра зо ре не Не мач ке по сле 
Хи тле ра. 

33)  У: Mарко Ло пу ши на, Убиј бли жњег сво ја, Ју го сло вен ска тај на по ли ци ја 1945/2002, Бе-
о град, На род на књи га, Ал фа, 2002, стр. 431.
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Ме ђу тим, кра јем Се дам де се тих и по чет ком осам де се тих, на 
сце ну је сту пи ла но ва ге не ра ци ја по ли ти ча ра. Они су на гла ше не 
при ста ли це Аме ри ке, и са оду ше вље њем пра те ре га нов ску по ли-
ти ку. Ста вља ју се на стра ну за по че тих аме рич ких ра до ва на ру-
ше њу европ ског ко му ни зма. За то и ни је из не на ђе ње што Не мач ка, 
баш као Ре га но ва Аме ри ка, упра во Ју го сла ви ју по чи ње да тре ти ра 
као по ли тич ку ме ту. Не мач ки ана ли ти ча ри у том сми слу ви де, пре 
свих дру гих, тро ји цу не мач ких по ли ти ча ра као ан ти-ју го сло вен ски 
на стро је не: Фран ца-Јо зе фа Штра у са из Ба вар ске, ли бе ра ла Хан са-
Ди три ха Ген ше ра, и Хел му та Ко ла. Штра ус се ни је ус те зао да Ју-
го сла ви ју јав но про це њу је као ве штач ку тво ре ви ну, и по ли тич ки 
не спо соб ну, за то што је про ис те кла из Вер сај ског спо ра зу ма. Кол и 
Ген шер су сле ди ли Штра у са у тој оце ни, и сма тра ли су да је Ти то ва 
Ју го сла ви ја ен ти тет ко ји сме та по ли тич ким ин те ре си ма Не мач ке. 

Бив ши агент БНД-а, Ерих Шмит Еен бом, от крио је је дан из-
ве штај сво је бив ше „ку ће“ из 1995, ко ји је ја сно по ка зи вао да је 
Бон још од усва ја ња Уста ва СФРЈ из 1974, ко ри стио ју го сло вен ску 
де цен тра ли за ци ју за ја ча ње сво јих по ли тич ких ве за са Хр ват ском, 
као и за под стре ки ва ње ње не се це си је. Упра во тај по сао је био 
јед на од цен трал них де лат но сти Кла у са Кин ке ла, ше фа БНД-а до 
1992 го ди не, ко ји је и због тог успе шног ро ва ре ња по Ју го сла ви ји 
за ра дио по том ти ту лу ми ни стра спољ них по сло ва Не мач ке.

Да нас је струч ња ци ма за Ју го сла ви ју и да ље при лич но чуд-
но ка ко су Фран цу ска, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја и дру ге зе мље 
Евро пе та ко по слу шно сле ди ле не мач ку по ли ти ку на Бал ка ну по-
чет ком де ве де се тих, об зи ром да је ге не рал на по зи ци ја Не мач ке у 
то вре ме би ла крх ка, об зи ром да се „ба ви ла о свом ја ду“, Ује ди ње-
њем, ко је је од но си ло огром ну енер ги ју и сред ства Бо ну. 34)

И упра во је опе ра ци ја рас па да Ју го сла ви је, на пер вер зан на-
чин, уве ћа ла не мач ки ре но ме и по ли тич ки ути цај у Евро пи и све-
ту. А од го вор је при лич но ви дљив: у сен ци је има ла мно го стру ку 
дис крет ну по др шку САД за де лат но сти у Ју го сла ви ји. То по твр ђу-
ју вр ло ја сно „ме мо а ри“ Хел му та Ко ла, у ко ји ма бив ши Кан це лар 
при зна је им пли цит но да ује ди ње ње Не мач ке не би би ло мо гу ће без 
то тал не по др шке САД .35)

У кон тро ли са њу Ср би је и Бал ка на, Не мач кој је та да на ра со-
по ла га њу мо ћан ме ха ни зам: не мач ка мар ка, ко ја по чет ком Де ве де-
34) По зна та је из ја ва Ви ли ја Бран та, кра јем 1989, го ди не Ује ди ње ња: „Са да тре ба да ра сте 

за јед но оно што је ство ре но да жи ви за јед но.” 

35) То ком де мо хри шћан ски и по том со ци јал де мо крат ских вла да, цве тао је и не мач ки на-
ци о на ли зам. Јед на од глав них сло га на био је да рас па дом СФРЈ и одва ја њем Ко со ва, 
Не мач ка тре ба да ка зни не мач ки по раз у оба свет ска ра та на том под руч ју.
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се тих по ста је глав на мо не та Бал ка на. То знат но уве ћа ва и еко ном-
ски и по ли тич ки ути цај Бо на на Бал ка ну. У јед ном крат ком пе ри о ду, 
чак су ви дљи ви и не мач ки на по ри по мо ћи Бал ка ну, укљу чу ју ћи и 
Ср би ји, ра ди обез бе ђи ва ња по ли тич ке и еко ном ске ста бил но сти 
ре ги он, а све ра ди да љег ја ча ња не мач ке по зи ци је. Ен гле зи, Фран-
цу зи и Ита ли ја ни ни су ни ма ло во ле ли ову но ву не мач ку по ли ти ку, 
па је упра во за то и усло вље но ује ди ње ње Не мач ке и ње но ја ча ње 
уну тар ЕУ на пу шта њем мар ке и пре у зи ма њем евра. Ја ча ње евра 
на Бал ка ну и Ср би ји знат но осла био еко ном ски по ло жај Не мач ке 
у на шем ре ги о ну. 

Аме рич ки струч њак за наш ре ги он, Пи тер Прат, на пи сао је 
да се по сле Ти то ве смр ти кон тра дик ци је ме ђу ре пу бли ка ма отво ре-
ни је из ра жа ва ју. „Сло ве нач ка и хр ват ска бур жо а зи ја, ко је еко ном-
ски ин те ре си већ сна жно ве зу ју за Не мач ку и Аустри ју, кон тро ли-
шу нај ра зви је ни је ре ги о не зе мље. Оне сле де дво стру ку по ли ти ку: 
од би ја ње со ли дар но сти са нај си ро ма шни јим ре пу бли ка ма и при-
бли жа ва ње не мач ком им пе ри ја ли зму. Срп ска бур жо а зи ја, што се 
ње ти че, вра ћа се по но во сво јој по ли ти ци с по чет ка ве ка: Ср би ја 
пре све га“.36)

За бе ле же но је ста ти стич ки да је већ 1989. Не мач ка над ма-
ши ла аме рич ке и европ ске еко ном ске так ма це у про до ру на ју го-
сло вен ско тр жи ште. Аме рич ка ро ба та да пред ста вља са мо 5% ју-
го сло вен ског уво за и 7% из во за, а Евро па 37%, од но сно 38%. А 
по ло ви на европ ских уво за и из во за при па да Не мач кој.37)

На при мер, у 1990. го ди ни, по ло ви на ју го сло вен ске ин ду-
стри је функ ци о ни ше са не мач ким ма ши на ма. Ви ше од 150 не мач-
ких ком па ни ја(по пут Ho echst, Si e mens, AEG) ак тив не су у Сло ве-
ни ји и кон тро ли шу 70% ње не тр го ви не, као и 40% хр ват ске спољ не 
тр го ви не.38) Аустриј ски ка пи тал, иако у сен ци „ве ли ког не мач ког 
бра та“, та ко ђе је ак ти ван на ју го сло вен ском те ре ну.

Јур ген Ел за сер од го ва ра на пи та ње за што Хр ват ска то ли ко 
ин те ре су је Не мач ку. То је због хр ват ске дал ма тин ске оба ле, бо гат-
ства ко је са ња да кон тро ли ше не мач ка ту ри стич ка ин ду стри ја, због 
ње них руд ни ка бок си та или по мор ске ин ду стри је, а на ро чи то због 
при сту па ме ди те ран ским лу ка ма Спли ту и Ри је ци, ко ји би омо гу-
ћио да се оства ри ве ков ни не мач ки сан: вла да ње од Бал ти ка до Ме-
36) У : Pe ter Pra et, Re vue Etu des mar xi stes, no 16, 1992, p. 13.

37)  Euro stat, An nu a i re sta ti sti que du com mer ce extéri e ur, 1991, p. 140. 

38) Le Mon de di plo ma ti que, sep tem bre 1991.
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ди те ра на. С дру ге стра не, Ју го сла ви ја чи ни глав ни коп не ни пут од 
Евро пе ка Бли ском ис то ку. 

Ови ци ље ви де фи ни са ни су Ка те дром од бо ра за Ис ток. Реч 
је о ин ду стриј ској гру пи ко ја про мо ви ше би знис на Ис то ку, и они 
ка жу: „То је на ше при род но тр жи ште. На кра ју,  тр жи ште ће нас 
мо жда до ве сти у исту по зи ци ју у ко јој смо би ли пре Пр вог свет-
ског ра та. За што да не?“ 39)

Не мач ка спољ на по ли ти ка је ре о ри јен ти са на пре ма јед ној 
тра ди ци ји ко ја је већ до бро по слу жи ла у про шло сти: ко ри шће њу 
прин ци па „на ци о нал но сти“ да би се рас то чи ле др жа ве чи ји би де-
ло ви мо гли да бу ду ва за ли зо ва ни. Ус кр са ва се кон цепт Ми те ле у ро-
пе, те ве ли ке зглоб не зо не из ме ђу Евро пе и За па да, и Ис то ка, ко јом, 
на рав но, до ми ни ра Не мач ка, што јој омо гу ћу је да кон тро ли ше чи-
тав кон ти нент. 40)

Бер лин је оп сед нут ста би ли за ци јом Евро пе ко ја је про из и-
шла из ру ше ња со вјет ског бло ка 1989-91. Не мач ка же ли да по но во 
са зда сво ју сфе ру ути ца ја, што исто вре ме но ин те гри ше Скан ди на-
ви ју, бал тич ке зе мље, Сред њу Евро пу и Бал кан. Фран цу ски аутор 
Еду ар Исон ( Hus son) отво ре но и ка же: „ Не мач ка је сло ми ла СФРЈ 
и узе ла Ко смет ка ко би ка зни ла Ср бе“.41)

У вре ме бук та ња гра ђан ског ра та у Хр ват ској 1991, ли бе рал 
Ханс-Ди трих Ген шер, јед на од нај ва жни јих ар хи те ка та се це си о ни-
стич ке ју го-дра ме, не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва, пру жа јав-
но ви зи ју Ми те ле у ро пе у Но вој Евро пи: „По сле де се ти на го ди на 
тла че ња, во ља на ро да Сред ње, Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе да 
из ра жа ва ју свој иден ти тет и сво је на ци о нал не вред но сти, ра зу-
мљи ва је.“42) Ген шер још су ге ри ше да се „не оста ве са ме ато ми зо-
ва не др жа ве“.43)

У де цем бру 1989, пред сед ни ци Хр ват ске и Сло ве ни је се сре-
ћу и зах те ва ју „ју го сло вен ску кон фе рен ци ју, крај Франк фур та, под 
па тро на том Не мач ке“, пи ше „Дер Шпи гел“. У исто вре ме, из Не-
мач ке је у Хр ват ску сла но оруж је за опре ма ње је ди ни ца хр ват ске 
ми ли ци је“.44) То ком 1990, аустриј ски ми ни стар Ер хард Бу сек се 
39) Цитирано у: Edouard Husson, «Crise allemande, crise européenne?»,  Géopolitique de 

l’Europe, 1989-2003.

40) El sas ser, ци ти ран у: M. Co lon, op. cit., p. 51.

41) У: Edo u ard Hus son, www. Ser bi an na.co, May 2006.

42) У: Welt am Sonntag,  06. 10. 1991.

43) Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 52.

44) Der Spi e gel, no 15, 1992.
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об рео у Љу бља ни (да тум ни је по у зда но утвр ђен). Пред мет по се те 
би ло је „за по чи ња ње се це си је“, ка же ка сни је ње гов ита ли јан ски 
ко ле га, Ђа ни Де Ми ке лис, у ин тер вјуу „Еуро пеу“. По сле април-
ске из бор не по бе де ХДЗ-а 1991 у Хр ват ској, Туђ ман ша ље у Бон 
у ав гу сту 1991 свог лич ног са вет ни ка Ива на Ми ла са. При ма га Х. 
Телч ник (Teltschik), де ле ги ра ни ми ни стар кан це ла ра Ко ла , од ко га 
Ми лас тра жи те сну са рад њу са Не мач ком.45)

Ма ло је по зна то у на шој јав но сти да је већ 1990. го ди не бу-
ду ћи пред сед ник Хр ват ске, др Фра њо Туђ ман, имао тај ни су срет 
са кан це ла ром Ко лом и не ко ли ци ном ва жних не мач ких ми ни ста ра. 
Они су та да до го во ри ли за јед нич ку по ли ти ку за рас ту ра ње Ју го-
сла ви је и ства ра ње не за ви сне др жа ве Хр ват ске.46)

Јо сеф Бо дан ски (Yos sef Bo dansky), изра ел ско-аме рич ки екс-
перт за ан ти-те ро ри зам, ре као је по во дом то га: „Аме ри кан ци су већ 
има ли уста шки део бу ду ћег хр ват ског се па ра ти стич ког по кре та 
за не за ви сност. Би ли су то Шу шак, ‘про да вац ме ки ка’ из Ка на-
де, и Рој ни ца, уста шки ко ман дант Ду бров ни ка из вре ме на Дру гог 
свет ског ра та, је дан твр ди уста ша. Мањ као им је пар ти зан ски 
ти то и стич ки део. Ка да сре ћу Фра њу Туђ ма на, ко ји по се ду је на-
гла ше не ми то ман ске и его ма ни јач ке ка рак те ри сти ке, они су би ли 
уми ре ни - са ста вље но је та ко хр ват ско ру ко вод ство се па ра ти-
стич ког по кре та.“47)

По след њих де це ни ја рет ко се на За па ду срет не бес ком про-
ми сно про ми шља ње бал кан ских до га ђа ја на пре ла зу из ХХ у ХХI 
сто ле ће. У та кве исто риј ске ra ra avis сва ка ко спа да Фран цуз Еду ар 
Исон (Hus son) ко ји твр ди да је Ср би ја слу жи ла као жр тве ни ја рац 
за све не мач ке ре сан ти ма не по сле два из гу бље на ра та про тив пра-
во слав них Сло ве на. „Тре ба под се ти ти да су при пад ни ци по кре та 
от по ра Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко ли ко и Ве ли ка Бри та ни ја, до при-
не ли у од лу чу ју ћој фа зи - у про ле ће и ле то 1941- да се не мач ке ди-
ви зи је ‘за ку ца ју’ , а би ле би ко ри сни је на ру ском фрон ту. Не мач ко 
ко лек тив но не све сно то ни ка да ни је опро сти ло Ср би ма. То об ја-
шња ва ан ти срп ску огор че ност Не ма ца, че му ће се уско ро при дру-
жи ти дру ги Евро пља ни и Аме ри кан ци де ве де се тих го ди на.“48)
45) Ви де ти: H. Tel schik, Ta ge buch, Si e der Ver lag, 1991. 

46) Ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 63; и: Sean Ger va si, «For ging a new Bal kan 
Or der », нео бја вљен рад. 

47)  Лич но све до че ње Јо се фа Бо дан ског ауто ру, у ком плек су аме рич ког Кон гре са у Ва шинг-
то ну, Ca non Bu il ding, у ле то 1996.

48) Edo u ard Hus son, «Cri se al le man de, cri se européen ne ?», Géopo li ti que de l’Euro pe, 1989-
2003. 
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Исти ни за во љу, ме ђу ве ли ким зе мља ма је вла да ла у по чет-
ку Де ве де се тих и знат на тен зи ја по во дом ју го сло вен ског пи та ња. 
САД су се та да на ла зи ле пот пу но на фран ко-бри тан ској по зи ци ји, 
ко ја је пре све га зах те ва ла по што ва ње прин ци па хел син шке по ве-
ље из 1975: па ци фи ко ва ње ре ги о на као пред у слов сва ког при зна ва-
ња на ци о нал не не за ви сно сти. О то ме Исон пи ше: „Мо гли би смо да 
мно го стру ко ци ти ра мо чла но ве аме рич ког Стејт де парт мен та, 
ко ји из ра жа ва ју њи хо ву срџ бу из ме ђу 1991. и 1994. по во дом не мач-
ке по ли ти ке у екс-Ју го сла ви ји. Они су сма тра ли да је не мач ка но-
си ла те шку од го вор ност у по гор ша ва њу су ко ба. То ис ку ша ва ње 
сна ге из ме ђу САД и Не мач ке од го ва ра ло је фа зи еуфо ри је не мач ких 
ру ко во ди ла ца, то јест тај тре ну так ка да су Нем ци сма тра ли да 
је њи хо ва ‘бла га хе ге мо ни ја’ над Евро пом би ла у ства ри свр ше ни 
чин. Они су чак ишли до тле да ми сле ка ко ће Не мач ка - ко ју је по-
ма га ла Евро па ста вље на у по зи ци ју да је до пу њу је - по сти ћи не-
ре шен ре зул тат са Сје ди ње ним др жа ва ма у мно гим до ме ни ма.“49)

НОВОАМЕРИЧКОИБРИТАНСКОЦАРСТВО

У го ди на ма по сле Хлад ног ра та, Аме ри ка ус по ста вља по-
но во сво је си зе рен ство над јед ним цар ством. Дез ин те гри са ње Со-
вјет ског Са ве за омо гу ћи ло је Сје ди ње ним Др жа ва ма да про ши ре 
сво ју зо ну вој не хе ге мо ни је све до Ис точ не Евро пе (за хва љу ју ћи 
НА ТО-у) и у го то во свим де ло ви ма бив ше Ју го сла ви је ко ја је прет-
ход но би ла не у трал на. 

У ја ну а ру 1980. је про гла ше на док три на Кар тер, ко ја ја сно 
ка же: „Сва ки по ку шај не ке стра не си ле да за до би је кон тро лу над 
Пер сиј ским за ли вом би ће сма тран на па дом на ви тал не ин те ре се 
Сје ди ње них Др жа ва“. А Ри чард Ален на свој на чин ту ма чи но ву 
док три ну: „Ако би сте би ли ка дри да уз др ма те и по ки да те Пољ ску, 
он да би шок-та ла си оба сја ва ли у мно гим прав ци ма: у Укра ји ну, на 
Бал кан, Ла тви ју, Ли тва ни ју и Есто ни ју, Че хо сло вач ку“.50) До ла зи 
да кле тре ну так за Сје ди ње не Др жа ве „да сма ње сво је вој но при-
су ство на Да ле ком ис то ку, ка ко би осло бо ди ле ре сур се за ја ча ње 
но вих ан га жма на на Бли ском ис то ку и на Бал ка ну“.51) Из би ја и рат 
из ме ђу Ира на и Ира ка, са ми ли он жр та ва у пе ри о ду 1980-88.

Џи ми Кар тер из ја вљу је 1980: „ Јед на не за ви сна, је дин стве на 
и не свр ста на Ју го сла ви ја је од кру ци јал не ва жно сти за ста бил-

49)  Edo u ard Hus son, Ibid. 

50) Ви де ти: Carl Bern stein & Mar co Po li ti, His Ho li ness, p. 262.

51) Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 113.
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ност Евро пе и све та. А по др шка те ри то ри јал ном ин те гри те ту, 
не за ви сно сти и је дин ству је у сре ди шту аме рич ке по ли ти ке.“52)

Пр ва Ти то ва по се та Ве ли кој Бри та ни ји би ла је тек 1953. го-
ди не. Вин стон Чер чил је та да по но во Пре ми јер, по сле гу бље ња 
вла сти од мах по окон ча њу ра та. Ста ри ли сац та да, у име за пад ног 
све та, сво ме го сту: „Ако би наш са ве зник из вре ме на ра та у Ју го-
сла ви ји био на пад нут, ми би смо се бо ри ли и умр ли са ва ма“.53) 

Кон ти ну и тет Ве ли ке стра те ги је За па да ко ја се ти ца ла Ју го-
сла ви је ви дан је у бри тан скојпо ли ти ци чак и 30 го ди на ка сни је, ка-
да Пре ми јер Мар га рет Та чер из ја вљу је, 1983, сво јој ју го сло вен ској 
ко ле ги ни ци Мил ки Пла нинц: „Ју го сла ви ја има про шлост у ко јој је 
не свр ста ни по крет др жа ла истин ски не свр ста ним.“54)

Ка да су Ше зде се тих и Се дам де се тих, у до ба ка да Со вјет ски 
Са вез по ста је по но вопре до ми нан тан у еко ном ским и вој ним од но-
си ма са ти то и стич ком Ју го сла ви јом, Аме ри кан ци и Бри тан ци су у 
де фан зи ви, огра ни че ни у обез бе ђи ва њу кре ди та и но вих тех но ло-
ги ја ју го сло вен ском ре жи му. Спо ра зум Европ ске Уни је и Ју го сла-
ви је пот пи сан је, под се ти мо, 1970. 

У дру гом пр сте ну по др шке, Лон дон је ве о ма ко ри стан Бе о-
гра ду, на ро чи то у Европ ској Ко ми си ји, где Бри тан ци ути чу на пот-
пи си ва ње дру гог спо ра зу ма о пре фе рен ци јал ној тр го ви ни са Ју го-
сла ви јом 1980. го ди не.55) У Лон до ну, баш као у Ва шинг то ну, че сто 
на мер но за тва ра ју очи и то ле ри шу по гре шне ко ра ке Ју го сла ви је, 
јер је то це на др жа ња Бе о гра да ви ше-ма ње ван со вјет ског ути ца ја, 
и др жа ња у по кре ту не свр ста них. 

То ком 1972, Бри тан ци су по кло ни ли Ју го сла ви ји јед ну ли-
цен цу тур бо-џет авио-мо то ра, као и све што пра ти та кав про је кат 
нај ви ше вој не тех но ло ги је у том до бу. Тај мо тор мон ти ра ће се у 
ју го-ру мун ски ави он Со ко oрao/Орао Б, ко ји та да Бу ку решт и Бе о-
град за јед нич ки про да ју у чи та вом све ту.56)

У 1982, вла да Мар га рет Та чер иг но ри ше аме рич ке сиг на ле 
о ис по ру ци ли цен це за про из вод њу у Ју го сла ви ји „Ролс Рој со вог“ 
тур бо џет мо то ра за ави о не. Тај мо тор се на ла зио ина че у ави о ну 
ти па „Тор на до“, ко ји је зва нич но део сна га НА ТО. Био је пла ни ран 
52)  Ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 113.

53) „Sho uld our war-ti me ally in Yugo sla via be at tac ked, we wo uld fight and die with you“; у: 
No ra Be loff, Ti to’s Fla wed Le gacy: Yugo sla via&the West: 1939-84, Lon don, Vic tor Gol lancz, 
1985, p. 151.

54) У: Nora Bellof, Ibid., p. 189.

55) No ra Bel lof, Op.cit., p. 183.

56)  У пи та њу је био мо дел мо то ра Rolls Royce MK. 632-41 Vi per tur bo jet. 
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за мон та жу у ју го сло вен ски про то тип Но ви ави он, за ва зду хо плов-
не сна ге ЈНА.57) Аме рич ке и бри тан ске оба ве штај не слу жбе сиг на-
ли зи ра ју у том пе ри о ду да је ова ве о ма осе тљи ва вој на тех но ло ги ја 
ве ро ват но за јед нич ки ко ри шће на од Мо скве и Бе о гра да.58)

ФРАНЦУСКАИЈУГОСЛАВИЈА:ОДХЛАДНОГ
РАТАДОМИТЕРАНОВИХУЗАЛУДНИХПОКУШАЈА

Обич но исто ри ча ри по ли тич ке исто ри је по сле Дру гог свет-
ског ра та те жи ште сво јих ана ли за усме ра ва ју на аме рич ку, ру ску и 
бри тан ску по ли ти ку пре ма ју го сло вен ском про сто ру. Но, по глед на 
фран цу ске ар хи ве је из у зет но за ни мљив, пре све га због ква ли те та 
њи хо ве стра те гиј ске и по ли тич ке ана ли ти ке. Као илу стра ци ју, ко-
ри сти мо ис тра жи ва ња Жорж-Ан ри Су туа (Ge or ges-Hen ri So u tou), 
исто ри ча ра ди пло мат ских од но са из ме ђу Фран цу ске и бал кан ских 
зе ма ља, ко ји је те мељ но ис тра жи вао фран цу ску по зи ци ју по сле 
Дру гог свет ског ра та. 

У том пе ри о ду, фран цу ски екс пер ти за спољ ну по ли ти ку сиг-
на ли зу ју, по пут аме рич ких и бри тан ских са ве зни ка, но ву прет њу 
по сле па ле Не мач ке - Ста љи нов Со вјет ски Са вез. Про мо сков ске 
„на род не де мо кра ти је“ на Бал ка ну и со вјет ска по ли ти ка уоп ште 
ви де се и у Па ри зу као мо гу ћа прет ња со вјет ске пе не тра ци је у ис-
точ ни Ме ди те ран, чак све до Бли ског Ис то ка. Фран цу ска не мо же 
се би да до зво ли да за бо ра ви соп стве не еко ном ске ин те ре се, нафт-
не и руд не пре све га, у Ју го сла ви ји и Ру му ни ји.59) Два су се да из 
со ци ја ли стич ког та бо ра су та ко ђе и те рен не го ва ња фран ко фо ни-
је. Фран цу ски уни вер зи те ти, Прав ни и Ме ди цин ски фа кул тет пре 
све га, обра зо ва ли су срп ску ин те ли ген ци ју у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та. 

Жорж-Ан ри Су ту (Ge or ges-Hen ri So u tou), опи су је фран цу-
ску по зи ци ју по чет ком Хлад ног ра та. „Да ли је Фран цу ска тре ба ло 
да по но во пре у зме сво ју кла сич ну на ци о нал ну уло гу, или да усво-
ји ‘за пад њач ки ју’ по зи ци ју, да ју ћи при о ри тет ства ра њу за пад ног 
фрон та са Ве ли ком Бри та ни јом и Сје ди ње ним Др жа ва ма на спрам 
СССР-а, у од но су на соп стве не осо бе не ин те ре се?... Под се ти мо 
да је пре ра та, су штин ски стра те гиј ски парт нер Па ри за на Бал-
ка ну био Бе о град. По сле 1945, ва жност Бе о гра да за фран цу ску 
57) Реч је о мо де лу мо то ра Rolls Royce RB-199 tur bo jet.

58) Mar ko Mi li vo je vić, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis, Londоn, In sti tu te for 
Euro pean De fen ce& Stra te gic Stu di es, Euro pean Se cu rity Stu di es no 7, 1989. p. 24 - 25.

59) Пре све га, Фран цу зи ми сле на Бор ски руд ник.
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ди пло ма ти ју оста је зна чај на: исто вре ме но због ве за из про шло-
сти, али и због кру ци јал ног ге о стра те гиј ског по ло жа ја ове зе мље 
у пр вој фа зи Хлад ног ра та.“60)

Две шко ле у окви ру Ке д’Ор се ја су че ља ва ју се по во дом ана-
ли зе стра те ги је ко ју тре ба при ме ни ти пре ма ти то и стич кој Ју го сла-
ви ји. Праг ма тич на шко ла же ли да ус по ста ви до бре од но се са Бе-
о гра дом, а иде о ло шки ве о ма по до зри ва шко ла је све сна отво ре но 
ко му ни стич ке при ро де Ти то вог ре жи ма, већ од 1945.61)

Фран цу зи знат но ви ше ана ли зу ју при ро ду ју го сло вен ског 
ре жи ма не го Аме ри кан ци у том пе ри о ду и њи хо ви за кључ ци су 
пре ци зни ји не го они код Аме ри ка на ца. Ру ко во ди о ци Сје ди ње них 
др жа ва ве ру ју да је ‘ти то и зам’ ‘на ци о нал ни’ ко му ни зам ка дар да 
‘за ра зи’ на ду ги рок чи тав Ис точ ни блок, и да за тим ко ро ди ра Мо-
скву. Аме ри кан ци су, за раз ли ку од Фран цу за, убе ђе ни да се оже 
без про бле ма осло ни ти на Ти та и чак да га пре ве ду у за пад ни та-
бор.62)

Фран цу ски ди пло мат ски праг ма ти ци же ле пот пу но по вра так 
Па ри за у Ју го сла ви ју, а атлан ти стич ка стру ја под се ћа на оба ве зе 
да се сле ди по ли ти ка Ва шинг то на. Мо же се ре ћи да и ана ли тич ке 
еки пе Ке д’Ор се ја, и фран цу ски ди пло ма ти на те ре ну, у Бе о гра ду, 
ис ка зу ју за вид но по зна ва ње при ро де ју го сло вен ског ко му ни стич-
ког си сте ма. Чак се мо же твр ди ти да су њи хо ви по гле ди ми за кљу-
чи ва ња на вид но ви шој ра зи ни од ана ли за са ве знич ких за пад них 
ана ли ти ка. 

Већ у ав гу сту 1945, фран цу ски ам ба са дор у Бе о гра ду Жан 
Па јар (Jean Payart) до но си за кључ ке ко ји не до зво ља ва ју ни ка кве 
илу зи је о на да ма да ће Ју го сла ви ја по ста ти де мо крат ска др жа ва. 
Али, ди пло ма та су ге ри ше цен тра ли у Па ри зу да Фран цу ска ипак 
тре ба да одр жа ва до бре од но се са Бе о гра дом. Па јар чак пи ше у 
сво јој ана ли зи ка ко „Ти то ве ро ват но не би пре ви ше же лео да се 
ан га жу је у ра ђа ју ћем су ко бу Ис ток-За пад и же лео би да одр жа-
вао би до бре од но се са Фран цу ском.“

60) So u tou, Ge or ges- Hen ri, La Fran ce et les Bal kans de 1944 à 1955, Bal kan Stu di es, vol. 44, 
numb. 1&2, Thes sa lo ni ki, 2003, p. 111.

61) „На ко му ни стич ке пар ти је се гле да ло као на ин стру мен те тра ди ци о нал ног ру ског им-
пе ри ја ли зма, пре ма кон цеп ци ји ге не ра ла Де Го ла, ко ји је на вла сти до ја ну а ра 1946. Го-
во ри ло се о ‘Сло вен ском бло ку’ и под вла чи ла се уло га ‘пан сла ви зма’, ко ји је, уоста лом, 
у ствар но сти ин стру мен та ли зо вао Ста љин.“ Mi nistère des af fa i res étrangères, Euro pe 
1944-1960, Ge ne ra lités, vols. 29 et 30. ». Ци ти ра но у : So u tou, Ibid., p. 113.)

62) Из ар хи ва фран цу ског ми ни стар ства спољ них по сло ва: Те ле граф из Ва шинг то на од 1. 
ју ла 1948, Yougo sla vie, vol. 22 ; де пе ша из Ва шинг то на од 19 апри ла 1949, vol. 40 ; де-
пе ша из Ва шинг то на од 14 де цем бра 1951, vol. 91. Ци ти ра но у: So u tou, La Fran ce et les 
Bal kans de 1944 a 1955,p.115.
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Ам ба са дор Па јар је упр кос све му, убе ђен у то да Ју го сла ви ја 
не мо же да се осло ни на СССР за сво ју об но ву, већ на За пад. Он ка-
же: „ Дво сми сле ност ове си ту а ци је пру жа с јед не и дру ге стра не 
еле мен те за пре го ва ра ње и за ма не ври са ње.“63) У ју ну 1946, Па риз 
и Бе о град пот пи су ју тр го вин ски спо ра зум , као и је дан прин ци пи-
је лан аран жман о обе ште ће њу фран цу ских вла сни штва на ци о на-
ли зо ва них до ба ра.64)

Од је се ни 1949, Сје ди ње не Др жа ве, Фран цу ска и Ве ли ка Бри-
та ни ја пре го ва ра ју о еко ном ској по др шци Ју го сла ви ји. У апри лу 
1951, Фран цу ска за кљу чу је тр го вин ске спо ра зу ме са Ју го сла ви јом. 
Ро бер Шу ман, фран цу ски ми ни стар спољ них по сло ва (1948-1953) 
ко ји је ве о ма до бро упо знат са ју го сло вен ским до си је ом, не ма ни-
ка кву сум њу да је то ком Хлад ног ра та упра во за пад на со ли дар ност 
од нај ве ћег зна ча ја. 

У је сен 1950, Три за пад не си ле (les Tro is Oc ci den ta ux) од лу-
чу ју да Бе о гра ду ис по ру че не мач ки вој ни ма те ри јал, ко јим је ју го-
сло вен ска вој ска већ де ли мич но рас по ла га ла. Фран цу ска је је ди на 
у ста њу да бр зо ис по ру чи то оруж је са сво је те ри то ри је.65) У ју ну 
1951, за пад на Трој ка од лу чу је да по кло ни ма по кри је де фи цит ба-
лан са ју го сло вен ских пла ћа ња.66) Па риз по том, та ко ђе у ју ну 1951, 
бес плат но ис по ру чу је Ју го сла ви ји не мач ко оруж је сто ки ра но од 
1945. Упра во те ис по ру ке чи не чак 25% све у куп не за пад не вој не 
по мо ћи Ти ту у 1951. го ди ни. Би ла је то и ефи ка сна и нај бр жа по-
моћ, јер је од гра ни ца Фран цу ске и Ју го сла ви је са мо 1000 ки ло ме-
та ра раз да љи не. 

По чев од 1951, на За па ду је све ак ту ел ни је пи та ње стра те-
гиј ске ко ор ди на ци је са Ју го сла ви јом. За пад не си ле има ју на ме ру 
да спре че Ти та да до би је по моћ без кон тра-услу ге. Са ју го сло вен-
ским ге не рал шта бом во де се у но вем бру 1952. те шки вој ни раз го-
во ри. Шеф пре го во ра на стра ни За па да је аме рич ки ге не рал Хен ди 
(Handy) ко ме аси сти ра ју фран цу ски и бри тан ски вој ни ата шеи у 
Бе о гра ду. У пре го во ри ма је ја сна су штин ски ам би гви тет, јер Ти то 
не кри је да оче ку је га ран ци ју За па да у слу ча ју на па да Со вје та и 
њи хо вих са те ли та на Ју го сла ви ју. За пад ња ци, опет, же ле да ин те-

63) Па ја ро ве де пе ше од 20. но вем бра 1945 и 15. апри ла 1946, бе ле шка Ди рек ци је за Евро пу 
од 12 ја ну а ра1946, Ар хив франц. МИП-а, Yougo sla vie, vol., 41. Ци ти ра но у: So u tou, p. 
115.

64) Tho mas Schre i ber, Les ac ti ons de la Fran ce à l’Est ou les ab sen ces de Ma ri an ne, p. 35.

65) Yougo sla vie, vol. 88 pas sim et no te de la di rec tion d’Euro pe du 23 décem bre 1950. Ци ти ра но 
у: So u tou, op. cit., p. 121.

66) Бе ле шка под-ди рек ци је  за Ис точ ну Евро пу од 4. ок то бра 1952; Ар хив фран цу ског 
МИП-а, Yougo sla vie, vol. 38. Ци ти ра но у: So u tou, op. cit., p. 121.
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гри шу Ју го сла ви ју у атлант ској од бра ни Евро пе.67) Фран цу зи пр ви 
схва та ју да Ти то за пра во тра жи га ран ци је у слу ча ју на па да Мо-
скве, чи ме ни ка ко не же ли да се свр ста уз За пад, већ да уз њи хов 
без бед но сни ки шо бран по ве ћа сво ју сло бо ду ак ци је и ма не вар ски 
про стор. Од 1952. уоча ва ју се по се те фран цу ских вој них лич но-
сти Бе о гра ду. Шеф ге не рал шта ба Коп не не ар ми је Фран цу ске, ге-
не рал Блан (Blanc), та ко је бо ра вио у Ју го сла ви ји у ок то бру 1952, а 
у но вем бру исте го ди не је у Ја дран упло ви ла фран цу ска кр ста ри ца 
„Жорж Лејг“ (Ge or ges Leygu es). 

Го ди не 1952-1955 мно ги на за па ду оце њу ју као вре ме ме ђу-
на род ног успо на Ти то ве Ју го сла ви је, а то за кљу чу је 1955 и но ви 
фран цу ски ам ба са дор у Бе о гра ду, Фран соа Ку ле (Co u let). Раст ути-
ца ја Ју го сла ви је је на ро чи то у успо ну у Тре ћем све ту, а до ла зи и до 
ото пља ва ња од но са са Мо сквом у ко јој вла да ју Хру шчов, Ма љен-
ков и Ми ко јан. Фран цу зи, до гу ше у про бле ми ма са Ал жи ром, па 
аутор Су ту оце њу је ка ко је „тре ба ло на ро чи то ис так ну ти Ју го-
сло ве ни ма да ако би Фран цу ска мо ра ла да на пу сти Ал жир, он да 
би се та мо сме сти ле Сје ди ње не др жа ве“. 

Ка да на власт у Фран цу ској, у ју ну 1954, до ђе Пјер Ман дес-
Франс (Mendès Fran ce), на сту пи ће и до тад не ви ђе но ото пља ва ње 
од но са из ме ђу Бе о гра да и Па ри за. Ти то по зи тив но оце њу је фран-
цу ске по зи ци је и у уну тра шњој, и у спољ ној по ли ти ци, а не кри је 
да од фран цу ске оче ку је да она ис ка зу је са да ви ше ауто ном но сти 
на спрам Аме ри ке. Ман дес-Франс по зи ва, ја ну а ра 1955, мар ша ла 
Ти та у по се ту, али ју го сло вен ски пред сед ник је од ла же за дру гу 
по ло ви ну го ди не. Па риз у знак отво ре ног при ја тељ ства ну ди окон-
ча ва ње фи нан сиј ских и еко ном ских не спо ра зу ма, нај пре у ве зи 
Бор ског руд ни ка, и да се ти ме сим бо лич но за поч не пе ри од зна чај-
ни је по ли тич ке са рад ње две ју зе ма ља. До по се те ће до ћи по сле још 
јед ног Ти то вог од ла га ња, од 7. до 12 ма ја 1956, по што је у ме ђу вре-
ме ну, ја ну а ра 1956, на власт у Фран цу ској до шла вла да ле ви це, са 
Ги Мо ле ом (Mol let) и Пи но ом (Pi ne au) на че лу.

Но, ду го оче ки ва на по се та да је мр ша ве ре зул та те. Ни је ре-
зул ти ра ла чак ни јед ним пот пи са ним кон крет ним спо ра зу мом о по-
ли тич кој, кул тур ној, или еко ном ској са рад њи две ју зе ма ља. Па риз 
се, ме ђу тим, за до во ља ва Ти то вим при стан ком „да се фа во ри зу ју 
сви на по ри за јед ним ли бе рал ним ре ше њем ал жир ског про бле ма“. 
Па риз при том чи ни зна ча јан гест пре ма Ти ту - са оп шта ва на ме ру 
да се „за сну ју од но си из ме ђу Евро пља на и му сли ма на на осно ви 
ко ја је ана лог на оној ко ја по сто ји ме ђу ра зним еле мен ти ма ју го-
сло вен ске Фе де ра ци је. „
67) Те ле граф из Бе о гра да од 21. де цем бра 1952; те ле граф из Ва шинг то на од 27. ја ну а ра 

1953. Ар хив фран цу ског МИП-а, Yougo sla vie, vol. 94. Ци ти ра но у : So u tou, p. 123.
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Вла ди ни ана ли ти ча ри у ми ни стар ству спољ них по сло ва 
Фран цу ске за кљу чу ју та ко ђе, на кон раз го во ра са Ти том, ка ко Мар-
шал има слич не по зи ци је као Мо сква у те ма ма по пут: европ ске 
без бед но сти, Не мач ке и раз о ру жа ња. А ка ко је Ти то по жу рио по-
сле Фран цу ске, у Мо скву, ју ну 1956, фран цу ске ана ли зе су се по-
ка за ле тач ним. Аутор Су ту за то из вла чи свој за кљу чак из ана ли зе 
овог пе ри о да: „Иде о ло шке по де ле до би ја ле су по но во за пра во, а 
фран цу ски прох те ви да се од то га пот пу но одво ји и да се по но во 
са чи ни при ви ле го ва ни исто риј ски од нос са Бе о гра дом још јед ном 
су ома ну ли.“

По ме ни мо да кра јем Пе де се тих, и по чет ком Ше зде се тих, 
мит о ју го сло вен ском са мо у пра вља њу у Фран цу ској је упор но про-
мо ви сан од стра не гру пе ле вих ин те лек ту а ла ца ко ја се оку пи ла око 
ча со пи са „Са мо у пра вља ње“ (Auto ge stion) ко ји је во дио со ци о лог 
Клод Бур де (Bo ur det). Ве за ност за ју го сло вен ски со ци ја ли стич ки 
пут је би ла зна чај на у том, иако ма лом, али на пла ну на у ке не баш 
бе зна чај ном ин те лек ту ал ном сер клу. Ин те ре со ва ње за ову иде ју се 
уве ћа ва ло, а 1966. је та ко зва на „но ва фран цу ска ле ви ца“, Ује ди-
ње на со ци ја ли стич ка пар ти ја (PSU), као и са мо у прав но ори јен ти-
са ни син ди кат, Фран цу ска кон фе де ра ци ја ра да (CFDT) и зва нич но 
при хва та ју ју го сло вен ски си стем са мо у пра вља ња у сво јим про-
гра ми ма. Чак ће на кон гре су Со ци ја ли стич ке пар ти је (PS) 1971. у 
Епи не ју, са мо у пра вља ње по ста ти њи хо ва зва нич на док три на. Ка-
да Фран цу зи об ја ве књи гу Ми лој ка Дру ло ви ћа о са мо у пра вља њу, 
Ми шел Ро кар (Ro card ) ће му на пи са ти пред го вор. Пол Гард, аутор 
ко ји се сво јом по зна том књи гом „Жи вот и смрт Ју го сла ви је“ ни-
је баш про сла вио као објек тив ни ана ли ти чар рас па да Ју го сла ви-
је, на пи сао је да „уисти ну, ни у јед ном тре нут ку, са мо у пра вља ње 
ни је озбиљ но про у ча ва но у Фран цу ској. Ју го сло вен ско ис ку ство је 
у ства ри иг но ри са но у свим сво јим аспек ти ма на и цо нал них про-
бле ма“.68) Са мо уз гред, по ме ни мо из ка сних Се дам де се тих и мла-
дог те о ре ти ча ра са мо у пра вља ња, Пје ра Ро зан ва ло на (Ro san val lon), 
ауто ра бли ског син ди ка ту CFDT, ко ји је на пи сао за ни мљи ву књи гу, 
„До ба са мо у пра вља ња“.69)

По сле Ти то ве смр ти, Евро па и свет отва ра ју пи та ње Ти то вог 
по ли тич ког на сле ђа. Еко ном ска си ту а ци ја Ју го сла ви је при вла чи 
па жњу и ства ра зеб ње у мно гим зе мља ма. Због то га, фран цу ски 
нај ви ши функ ци о не ри бе ле же по чет ком Осам де се тих, зна чај не по-
се те Бе о гра ду, у јед но го ди шњој ка ден ци. У но вем бру 1980. сти же 
Реј мон Бар (Bar re), у но вем бру 1981. Клод Ше сон (Cheysson), у 
но вем бру 1982 Ми шел Жо бер (Jo bert), и по но во, али са да апри ла 

68)  Paul Gar de, Vie et Mort de la Yougo sla vie, pp. 350-1.

69)  Pi er re Ro san val lon ,«L’âge de l’auto ge stion» , 



СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24. стр. 205-232.

228

1983, Клод Ше сон. Фран цу ски ми ни стар са зна је 1983 да „Бу га ри 
по но во бу де ма ке дон ски про блем.“ 

Ка ко се за хук та ва ју го сло вен ска кри за, та ко ра сте и фран цу-
ско за ни ма ње за наш про стор. Пред сед ник Ми те ран (Mit ter rand) 
сти же у де цем бру 1983. у Ју го сла ви ју, и пре пу та у Бе о град, За греб 
и Љу бља ну, ње го ви ана ли ти ча ри му от кри ва ју за ни мљи ве ства ри, 
о че му све до чи у свом Днев ни ку Ибер Ве дрин (Ve dri ne), та да шеф 
ка би не та Фран соа Ми те ра на. „Јед на бе ле шка Цен тра за ана ли зе и 
пред ви ђа ња Ке д’Ор се ја от кри ва да ‘ни ка да на ци је ко је чи не Ју-
го сла ви ју ни су би ле та ко уда ље не јед не од дру гих(...) Цен трал не 
вла сти су и са ме до при не ле из ра ња њу тих тен зи ја игра ју ћи на 
на ци о нал не по де ле ка ко би кон со ли до ва ле сво ју по зи ци ју, не ме ре-
ћи по сле ди це то га.’ (Бе ле шка: Упра во је то на пра вио сам Ти то 
уста но вља ва ју ћи 1971, за ста нов ни ке Бо сне ко ји би то же ле ли – 
ге не рал но по том ке Ср ба кон вер то ва них у ислам – ‘Му сли ман ску’ 
на ци о нал ност – са ве ли ким М, ка ко би се раз ли ко ва ло од ре ли ги је.

Ауто ри ове бе ле шке од сли ка ва ју го то во уоп ште но ми шље-
ње ка да пи шу: ‘Ме ђу тим, ис кљу че на је екс пло зи ја, јер упр кос по-
де ла ма, и мо же се го то во ре ћи - и мр жњи, сви су про тив свих 
и све га у том си сте му, али ни ко ни је про тив Ју го сла ви је. Не ма 
одр жи ве ал тер на ти ве. У то ме је и нај бо ље утвр ђе ње про тив по-
ку ша ја ре вол та, или екс пло зи је.“70) Ве дрин пи ше Ми те ра ну у фор-
ми бе ле шке, 8. де цем бра 1983: „Не ста нак Ти та и еко ном ска кри-
за ожи ве ли су тен зи је из ме ђу ре пу бли ка и ауто ном них по кра ји на. 
Бу дућ ност Ју го сла ви је чи ни се, да кле, по но во про бле ма тич ном.“ 
Фран цу ска ди пло ма ти ја и да ље не по ми шља на ко нач ну тра ге ди ју 
Ју го сла ви је, већ сма тра да је у пи та њу са мо за плет, збр ка, ин сти-
ту ци о нал на бло ка да. И да ље не ма ни ка кве про ме не европ ске по ли-
ти ке пре ма Ју го сла ви ји и та ко ће оста ти све до кра ја те де це ни је. 

У но вем бру 1988, Жан Ми зи те ли (Mu si tel li), ди пло мат ски 
са вет ник у Ке д’Ор се ју, пе си ми стич ним то ном за кљу чу је сво-
ју ана ли зу: “Фак то ри кри зе су се про ши ри ли. Осам го ди на по сле 
ње го ве смр ти, Ју го сла ви ја је и да ље Ти то во си ро че. Рас та ка ње 
цен трал не вла сти, по нов но по ди за ње на ци о нал них ан та го ни за ма, 
по ја вљи ва ње на сце ни срп ског ли де ра са по пу ли стич ким и ауто ри-
тар ним то на ли те том (С. Ми ло ше вић) не пре ста на еко ном ска ис-
цр пе ност (ин фла ци ја од 200%, за бри ња ва ју ћи дуг од 20 ми ли јар ди 
до ла ра) чи не за бри ња ва ју ћу по за ди ну сце не.“71)

У де цем бру 1987, три ме се ца по сле пар тиј ског пу ча у Ср би ји 
(Осме сед ни це), Ла зар Мој сов, пред сед ник Пред сед ни штва СФРЈ, 
70) Hu bert Védri ne, Les mon des de François Mit ter rand, A l’Elysée 1981-1985, pp. 594-595.

71) Hu bert Védri ne, Ibid. , pp. 594-595.
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сти же у зва нич ну по се ту Фран цу ској. Жан Ми зи те ли упо зо ра ва та-
да на ‘“ин сти ту ци о нал ну кри зу (тј. не ста бил ност због ко лек тив ног 
пред сед ни штва ко је се бр зо ме ња) и на ци о нал ну кри зу (оп ста ја ње 
со цио-еко ном ских це па ња и дис па ри те та ко ји пот хра њу ју пар ти-
ку ла ри зме, ан та го ни зме из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву“. Ми-
зи те ли та ко ђе на гла ша ва да се, у очи ма екс пе ра та, „та кри за не чи-
ни као да мо ра да до ве де у пи та ње при вр же ност на ци о нал но сти 
Фе де ра ци ји.“72)

По пут ана ли за у дру гим европ ским вла да ма, Фран цу зи уоча-
ва ју 1988 „ зна ке озбиљ них дис функ ци о ни са ња“ у Ју го сла ви ји. У 
на бро ја не „ра не сиг на ле“, Ке д’Ор сеј на во ди: ин ци ден те у Са ве-
зној Скуп шти ни по во дом гла са ња о не по ве ре њу ко је су за тра жи ли 
Хр ва ти и Сло вен ци; де мон стра ци је вој во ђан ских Ср ба за учвр шћи-
ва ње ве за са Ср би јом,; су коб ЦК СКЈ и Ми ло ше ви ћа оп ту же ног за 
фа во ри зо ва ње по пу ли зма и ет нич ког под стре ки ва ња; де мон стра-
ци је у Бе о гра ду (на Ушћу) ра ди по др шке Ср би ма на Ко сме ту; про-
ал бан ске де мон стра ци је на Ко со ву. 

За ни мљи во је ка ко је ис ку сни и ин ге ни о зни ди пло ма та, ми-
ни стар спољ них по сло ва Ср би је по чет ком Де ве де се тих, Бран ко 
Ми ка ши но вић, уоча вао се лек тив ни при ступ у фран цу ском ви ђе-
њу Ју го сла ви је. На мар ги ни при мер ка Ве дри но ве књи ге, ауто ру је 
ми ни стар Ми ка ши но вић, крат ко ко мен та ри сао Ве дри на: „Ти пич на 
по вр шност, не мо гућ ност да се уоче пра ви про бле ми. А уло га Не-
мач ке?“73)

Ве дрин ће на то ипак де ли мич но, али не баш убе дљи во, од го-
ва ра на ис тој стра ни ци књи ге. Ту ма че ћи раз ло ге ка шње ња За па да 
да узме у об зир ју го сло вен ске до га ђа је на вре ме, Ве дрин пи ше: „На 
дру гом ме сту, због то га што су спољ не си ле - Сје ди ње не Др жа ве, 
Евро па и СССР - би ле за о ку пље не дру гим хит ним по сло ви ма, све 
до про ле ћа 1991, то ком тих го ди на ка да је на про тив тре ба ло да се 
по ка жу екс тра-лу цид ним. Нај зад, због то га што ће их емо ци о нал-
ни та лас ко ји ће пре пла ви ти не мач ко јав но мне ње, и део аме рич ког 
и фран цу ског мне ња, од ве сти у ту ма че ње тог су ко ба на иде о ло шки 
на чин, да се на ђу у ћор со ка ку у од но су на ге о по ли тич ке, исто риј-
ске и ге о граф ске по дат ке, да по ми сле ка ко је рас та ка ње Ју го сла ви је 
срећ на до дат на по бе да над ко му ни змом! Тра гич на бе сми сли ца.“74)

У то вре ме, Ми те ран је по стао ве о ма осе тљив на ри зик од 
бу ђе ња не мач ке хе ге мо ни је на еворп ском кон ти нен ту. Ода тле и ње-

72)  Hubert Védrine, Ibid., pp. 594-595.

73)  Из лич них све до че ња Бран ка Ми ка ши но ви ћа ауто ру, ле то 1995.

74) H. Védri ne, Ibid., p. 595.
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го ви по ку ша ји то ком 1989-1990. да се не ка ко за ко чи не мач ко ује ди-
ње ње, по га ђа ња са Гор ба чо вим, као и пу то ва ње у Ис точ ни Бер лин 
1990.75)

Ве дрин та ко ђе ту ма чи и број не раз ло ге од сут но сти по те за 
упо зо ра ва ња ју го сло вен ских ру ко во ди ла ца од стра не ме ђу на род-
не за јед ни це, на ро чи то нај моћ ни јих: САД, Фран цу ске, Не мач ке, 
Ве ли ке Бри та ни је, Ру си је. „По чет ком Осам де се тих, по сле Ти то ве 
смр ти, над ме та ње Ис ток-За пад до жи вља ва вр ху нац са евро-ра-
ке та ма и тр ком у на о ру жа ва њу. По сле 1985, би ла су то про ра чу-
на ва ња оно га што ће учи ни ти Гор ба чов, то је за о ку пља ло ду хо ве. 
По чев од 1987, то су би ли по сло ви раз о ру жа ва ња. У 1989-1990, 
упра вља ње не мач ким ује ди ње њем. Он да, од ле та 1990, до про ле-
ћа 1991, рат у За ли ву. Не за бо ра ви мо ни ГАТТ, мо не тар не тур-
бу лен ци је, тра га ње за ра стом, та ла се те ро ри зма, Ли бан, Чад, 
рат Ирак-Иран, су коб на Бли ском Ис то ку и, по сле За лив ског ра-
та, по че так ми ров ног про це са. Тек у про ле ће 1991, ка да се си ле, 
осле пље не од све тло сти као при из ла ску из ту не ла, на ђу из не бу ха 
су о че не са ју го сло вен ском тем пи ра ном бом бом, ка да је већ ве о ма 
ка сно...“76)

Jугословенски ру ко во ди о ци не чу ју, ме ђу тим, бла го на кло ног 
Ми те ра на. У ин тер вјуу па ри ском ле ви чар ском днев ни ку „Ли бе ра-
си он“, фран цу ски пред сед ник му дро упо зо ра ва: „Сва ђа око Ко со ва 
(...) илу стру је, ме ђу дру гим не во ља ма, онај за кон ко ји ка же да ка да 
се ру га мо Исто ри ји, она се све ти. Ве ру јем да је, у не дав ној про-
шло сти, би ло му дро да се гра ни це не до во де у пи та ње. Ми мо ра мо 
да пле ди ра мо за но ве ди ја ло ге, а не да под сти че мо но ва це па ња. 
Мир је вр ло кр хак.“77)

МАЛИДОПРИНОС„АЛПЕ-АДРИА“
РАСЦЕПУЈУГОСЛАВИЈЕ

„Ал пе-Адриа“ је ор га ни за ци ја фор ми ра на 1978. и про ши ре-
на 1987, ка да јој ра сту апе ти ти као „вр ло ам би ци о зне ор га ни за ци је 
75) Ауто ру је је дан фран цу ски ди пло ма та сво је вре ме но пру жао при ме ре број них Ми те-

ра но вих на по ра код Бу ша Ста ри јег да САД има ју раз у ме ва ња за Ју го сла ви ју, по себ но 
за Ср би ју тог до ба пред гра ђан ски рат. Ми те ран је, су де ћи по овом кре ди бил ном ди-
пло мат ском из во ру, из ве сно вре ме успе шно „дан фо вао“ Бу ша да не пред у зи ма ко ра ке 
про тив Ср би је, али Ми ло ше вић и ње го ва еки па очи то ни су има ли ин те ли ген ци ју да 
на пра ви на чин це не ова кве ге сто ве при ја тељ ства и успе шно амор ти зу ју све број ни је 
ак тив но сти дру гих зе ма ља про тив по зи ци ја Ср би је у све ту. 

76) Hubert Védrine, Ibid., p. 600.

77) «Libération», 23. 11 1983,  цитирано у: Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, 
A l’Elysée 1981-1985, pp. 603-4.
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за кул тур ну, еко ном ску и нај зад по ли тич ку са рад њу“ ме ђу зе мља-
ма и исто риј ски бли ским про вин ци ја ма ко је су сме ште не у ре ги о ну 
Цен трал не Евро пе. Реч је о про сто ру не ка да шње Аустро-Угар ске. 
Из ју го сло вен ске фе де ра ци је у тај про стор ула зе Сло ве ни ја, Хр ват-
ска, и Вој во ди на, иако је део Ср би је, али ге о по ли тич ке ма ка зе бу-
ду ћих про је ка та не оба зи ру се на то. Про је кат „Ал пе-Адриа“ за ми-
шљен је као огром на на да да се од ко му ни стич ких зе ма ља про сто 
от му ти де ло ви са исто риј ским пам ће њем Аустро-Угар ске, и та ко 
их вра те у окри ље за пад них зе ма ља. За ми шље ни мо дус је бу ду-
ћа фор ма „Еко ном ске за јед ни це Цен трал не Евро пе“. Ма ла је уте ха 
што су ар хи тек те овог пла на на кра ју на пу сти ли за ми сао, по сле 
па да Бер лин ског зи да. У ме ђу вре ме ну су са мо озбиљ но оте жа ли 
ко хе рент ност уз др ма не Ју го сла ви је. Не тре ба за бо ра ви ти ве о ма 
усред сре ђе не про па ган де у Хр ват ској и Сло ве ни ји тих го ди на, ко је 
су при пре ма ле гра ђа не за се па ра ти зам. Ве о ма че сто ис ти ца на је на-
вод на не ком па ти бил ност и не при род ност ве за раз ли чи тих ре ги о на 
у том де лу Евро пе. На вод но, ни ка ко ни су ишли за јед но „ви зан тиј-
ски“ са „рим ским“ де ло ви ма, „ка то лич ки“ са „пра во слав ним“, па 
ти ме „европ ски“ са „ази јат ским“. Том кре и ра њу ат мос фе ре не тр-
пе љи во сти већ је до бра но по мо гла тра ју ћа дез ин те гра ци ја Ју го сла-
ви је. Иде о ло шки та ко по сао ни је био пре те жак у се ве ро за пад ним 
де ло ви ма Фе де ра ци је. 

Ва жан фе но мен тим по во дом је сте даје по сто ја ње про јек та 
„Ал пе-Адриа“, иако је у ње га уло же но пу но сред ста ва и енер ги је, 
не ка ко у За пад ној Евро пи остао за кло њен, за ма ски ран, не по знат, 
па ти ме трај но пот це њи ван, упр кос сво јој по тен ци јал ној ра зор но-
сти и опа сно сти по ко хе рен ци ју гео-по ли тич ког про сто ра овог де ла 
Евро пе.78)

А ка да куц не час се це си о ни стич ких за вр ше них опе ра ци ја 
Сло ве ни је, Хр ват ске и БиХ, упра во ће ин те грал ни де ло ви „Ал пе-
Адриа“ про сто ра пред ња чи ти у про це су до крај чи ва ња Ју го сла ви је. 
При мер су аустриј ски лен де ри ан га жо ва ни у „Ал пе-Адриа“. Они 
су оку пља ли Фри у ли-Ве не ци ју, Трен ти но, Лом бар ди ју, Сло ве ни ју, 
Хр ват ску, Ба вар ску, али и Ка рин ти ју, Шта јер ску, Салц бург и Гор њу 
Аустри ју. Већ од 2. ју ла 1991 те обла сти ло би ра ју сна жно у окви ру 
Европ ске за јед ни це за ме ђу на род но при зна ва ње се це си о ни стич-
ких ре пу бли ка.79)

Co up de grâce ме ђу на род не за јед ни це до го ди ће се на Бри о-
ни ма 7. Ју ла 1991, и има ће зва ну и зва нич ну фор му: Бри он ска Де-

78) Ви де ти: Сло бо дан Ви та но вић, «Пре и спи ти ва ња. Од сја ји и ра си па ња», стр. 321.

79)  Ви де ти: Mic hel Ko rin man, „L’Autric he, l’Al le mag ne et les Sla ves du Sud“.
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кла ра ци ја. Тај до ку мент уво ди зва нич но ЕУ у ју го сло вен ску кри-
зу. Он на са мо ме сец да на про ви зор но за у ста вља се це си је. Већ 6. 
ав гу ста 1991, де си ће се но ви пре о крет, уз по моћ Де кла ра ци је ЕУ 
о Ју го сла ви ји, у ко јој се по пр ви пут по ми њу по сва ђа не ре пу бли ке 
и уну тар ње гра ни це као ме ђу др жав не. Од тог ча са, Евро па и Аме-
ри ка сва ким сво јим на ред ним по ли тич ким чи ном ле га ли зу ју се це-
си ју и ко нач но без за зо ра от кри ва ју ду го скри ва не про јек те - де-
фи ни тив но ста вља ње ad ac ta је дин стве не Ју го сла ви је. Офи ци јел но 
про гла ше ње иш че за ва ња Ју го сла ви је по ве ре но је фран цу ском „де-
ле га ту“, Ми те ра но вом ми ни стру ко ји је до ки нуо смрт ну ка зну у 
Фран цу ској, и ко ме је по ве рио Ко ми си ју ко ја ће то оба ви ти - Ро бе-
ру Ба ден те ру.80)

ZoranPetrovicPirocanac

YUGOSLAVIA,EUROPEANWESTAND
DISINTEGRATION:FRAGMENTSFROMTHE
PRESENTHISTORYOFTHEVANISHEDSTATE

Résumé
L’auteur suit la genèse de l’état à partir du projet initial serbe de 

la Yougoslavie en tant que la réalisation du dessein national (« tous les 
Serbes unis sous le même toit étatique »), jusqu’à la décomposition de 
l’état ; par les années trente et l’orientation vers un ethno- confession-
nalisme, ensuite par la décision de l’Occident pendant  la deuxième 
guerre mondiale de soutenir la résistance communiste de Tito, au lieu 
d’aider le gouvernement royaliste  à Londres et le général Dragoslav-
Draza Mihailovic, jusqu’à la décomposition yougoslave début les an-
nées quatre-vingt - dix.

Le texte offre des détails peu connus  des activités diplomatiques 
et des relations avec le gouvernement américain et les états occidentaux 
dans l’espace yougoslave après la deuxième guerre mondiale. 

L’auteur a essayé d’attirer l’attention sur les activités méta - poli-
tiques et de renseignement qui ont certainement contribué à la lente dé-
sagrégation et à l’entropie  de l’état yougoslave, achevée par la guerre 
civile début les années quatre-vingt-dix.
Mots-clés: Ethno-confessionnalisme, Occident européen, OTAN, mouve-

ment des non-alignés, intégrations européennes, paralyse institu-
tionnelle, ethnarchie, régime néo- libéral, expansionnisme  alle-
mand,  doctrine Carter,  Alpe-Adria. 

80) Ви де ти: M. Кне же вић, Европ ске ди мен зи је срп ског пи та ња, стр. 217.
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АУТОНОМИЈАЈУЖНОГТИРОЛАКАО
ПРИМЕРРЕШАВАЊАПОЛОЖАЈА

НАЦИОНАЛНИХМАЊИНА

Резиме
По ло жај и за шти та ма њи на пред ста вља ју јед но од кључ них 

по ли тич ких пи та ња бу ду ћи да на ци о нал не ма њи не мо гу би ти ка ко 
фак тор уна пре ђе ња ме ђу су сед ских од но са, та ко и стал ни “ка мен 
спо ти ца ња”. По ло жај и за шти та ма њи на су је дан од по ка за те ља 
ефи ка сно сти по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти, сте пе на де мо кра ти за-
ци је и по ли тич ке ста бил но сти сва ке др жа ве. Ет нич ки кон флик ти и 
ма њин ски про бле ми на шли су плод но тло на под руч ју Бал ка ну, али 
ни су не по зна ти ни у раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма. По зи-
тив на ис ку ства не ких од тих зе ма ља мо гу пред ста вља ти пу то каз ка 
ре ша ва њу ма њин ских про бле ма у дру гим др жа ва ма. Из тог раз ло га 
по себ ну па жњу по све ти ће мо ана ли зи ве ћин ско-ма њин ских од но са 
у Ита ли ји ко ја је по ло жај не мач ке на ци о нал не ма њи не и за шти ту 
ма њин ских пра ва у обла сти Ју жног Ти ро ла ре ши ла на ефи ка сан и 
успе шан на чин. 
Кључ не ре чи: ет нич ки кон флик ти, на ци о нал не ма њи не, ауто но ми ја, 

Ита ли ја, Ју жни Ти рол. 

УВОД

Ма њин ско пи та ње да нас за у зи ма кључ но ме сто на по ли тич-
кој кар ти Евро пе. Са дез ин те гра ци јом бив ших со ци ја ли стич ких 
зе ма ља (СССР, СФРЈ и ЧССР) и ства ра њем но вих др жа ва, про-
це њу је се да у Евро пи има из ме ђу 90 и 100 ми ли о на при пад ни-
ка на ци о нал них и ет нич ких ма њи на (око 12% укуп ног европ ског 
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ста нов ни штва), што је нај ве ћи број за бе ле жен у но ви јој европ ској 
исто ри ји (Бру нер, 1996). Кра јем XX и по чет ком XXI ве ка, у Евро-
пи су се од ви ја ла исто вре ме но два про це са: с јед не стра не, про цес 
ин те гра ци је за пад но е вроп ских зе ма ља ко је су на сто ја ле да се кроз 
Европ ску уни ју што ви ше ме ђу соб но ин те гри шу и с дру ге стра-
не, про цес дез ин те гра ци је на про сто ру цен трал но-ис точ не Евро пе 
пра ћен бу ја њем на ци о на ли зма, се па ра ти зма, ет нич ких кон фли ка-
та и су ко ба. На ци о нал ни про бле ми и ет нич ке кон фрон та ци је на-
шли су нај плод ни је тло на про сто ру Бал ка на, али ни су не по зна ти 
ни у раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма. Ожи вља ва ње ет ни ци те та 
(Ита ли ја, Шпа ни ја, Фран цу ска и др.) ја сно ука зу је да ани мо зи те ти, 
ет нич ка жа ри шта и су ко би ни су са мо спе ци фич но сти бал кан ских, 
већ и раз ви је них де мо крат ских зе ма ља. 

ПОЛОЖАЈИЗАШТИТАНАЦИОНАЛНИХМАЊИНА

Ге не рал но је ми шље ње да су де мо кра ти ја и за шти та људ ских 
пра ва основ на прет по став ка за ели ми ни са ње или убла жа ва ње ет-
нич ких су ко ба под усло вом да тран зи ци ја ка де мо кра ти ји не ства ра 
плод но тло за кон флик те, су ко бе и по ли тич ке зах те ве, што је био 
слу чај у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма. За то се ја вља ди ле ма 
да ли је нео п ход но нај пре раз ви ја ти де мо кра ти ју и по што ва ње људ-
ских пра ва или пр во спре чи ти и ели ми ни са ти ет нич ке кон флик те, 
јер чак и у ви со ко раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма ме ђу ет нич-
ки су ко би ути чу на ре ду ко ва ње људ ских пра ва. То зна чи да де мо-
крат ски си стем не ис кљу чу је сам по се би на ци о на ли зам, не рав но-
прав ност, аси ми ла ци ју и дис кри ми на ци ју, од но сно де мо кра ти ја је 
би тан, али не и до во љан услов за оства ри ва ње пра ва, ре гу ли са ње 
по ло жа ја и за шти ту ма њи на (Радy, 1996). 

Ме ђу ет нич ки кон флик ти усло вље ни су број ним де тер ми ни-
шу ћим фак то ри ма еко ном ске, кул тур не, по ли тич ке и исто риј ске 
при ро де, при че му је ге не рал но ми шље ње да је нај ве ћи број на-
ци о нал них су ко ба усло вљен исто риј ским раз ло зи ма. На и ме, по-
ли тич ка ре ше ња по сле Пр вог свет ског ра та, а на мет ну та од си ла 
по бед ни ца, учи ни ла су да ве ли ки број при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на оста не у но вим др жа ва ма Евро пе, што је че сто узрок ме-
ђу на ци о нал них тен зи ја и кон фли ка та. 

По сле Дру гог свет ског ра та по ло жај на ци о нал них ма њи на у 
Евро пи раз ли чи то је ре гу ли сан у за ви сно сти од ме ђу на род не по ли-
тич ке си ту а ци је, али и од иде о ло шко-по ли тич ке по де ле на Ис ток 
и За пад. У со ци ја ли стич ким др жа ва ма си стем ре гу ли са ња ма њин-
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ског пи та ња био је ба зи ран на обез бе ђи ва њу ви со ке ауто но ми је на 
кул тур ном, је зич ком, па и те ри то ри јал ном пла ну бар за оне “по ли-
тич ки по доб не” ма њи не, ма да је би ло и су прот них при ме ра (на-
сил на аси ми ла ци ја, про гон ма њи на). У раз ви је ним де мо крат ским 
др жа ва ма прав но ре гу ли са ње по ло жа ја на ци о нал них ма њи на ду го 
је би ло ве зи ва но за оп шту про бле ма ти ку за шти те људ ских пра ва 
(пре све га ин ди ви ду ал них) јер се сма тра ло да су та ко ауто мат ски 
за шти ће на и пра ва ма њи на. По ред то га, ма њи не су се мо гле по зва-
ти на на че ло не ди скри ман ци је ко је је би ло при хва ће но као јед но од 
основ них на че ла ме ђу на род ног пра ва. При пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на су се у из ве сној ме ри бо ри ли, по ред пра ва на јед на кост, 
и за “пра во на раз ли чи тост” у од но су на ве ћин ско ста нов ни штво. 
Др жа ве су до не кле обез бе ђи ва ле од ре ђе на пра ва ма њи на ма, али на 
то ни су би ле оба ве зне са ме ђу на род но-прав не тач ке гле ди шта. Тек 
у но ви је вре ме, кра јем 1980-их го ди на ме ња се став пре ма ре гу ли-
са њу по ло жа ја ма њи на за хва љу ју ћи ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма 
(ОЕБС, СЕ, УН) и до но ше њем ме ђу на род них ака та ко ја се ис кљу-
чи во ба ве ма њи на ма. Ме ђу тим, ре гу ли са ње по ло жа ја и пра ва на ци-
о нал них ма њи на још увек је пр вен стве но по ли тич ка ма те ри ја, за-
ви си од исто риј ско-по ли тич ке си ту а ци је у ко јој се ма њи на на ла зи, 
као и по ло жа ја те др жа ве на свет ској еко ном ско-по ли тич кој сце ни 
(Wi berg, 1996). 

Тре ба ис та ћи да је те шко са гле да ти про блем ма њи на као уни-
вер зал ни про блем и на ћи оп ште при хва ће но ре ше ње као што је то 
учи ње но за људ ска пра ва и сло бо де. Раз во јем ме ђу на род них од но-
са у овој обла сти до шло се до схва та ња да основ за шти те ма њи-
на не чи ни ви ше са мо за бра на дис кри ми на ци је, већ и га ран то ва ње 
пра ва ма њи на на њи хо ве осо бе но сти, од но сно очу ва ње ет нич ког, 
вер ског и кул тур ног иден ти те та. По ла зе ћи од то га, др жа ве на сто је 
да ре ше ма њин ско пи та ње, али на на чин и у скла ду са соп стве ним 
ин те ре си ма, тј. под прет по став ком да се не угро жа ва ју не ке дру-
ге вред но сти (нпр. те ри то ри јал ни ин те гри тет др жа ве). У мно гим 
де мо крат ским др жа ва ма ус по ста вље ни »mo dus vi ven di« ве ћин ског 
и ма њин ског ста нов ни штва по сле ди ца је ме ђу соб них усту па ка и 
ком про ми са ко ји су че сто би ли усло вље ни и при ти сци ма спо ља. 
Ма њи не се без об зи ра на де мо крат ско уре ђе ње тих др жа ва увек 
за ла жу за ве ћа соп стве на пра ва, док ге не рал но “ни јед на др жа ва на 
во ли ма њи не и на сто ји им да ти што ма ње, па ре ша ва ње од но са 
ве ћи не и ма њи не у ет нич ком сми слу мо же спа си ти свет од бу ду ће 
ка та стро фе” (Та та ло вић, 2001). 

Ма њин ско пи та ње, раз ли чи то ре гу ли са но у европ ским др жа-
ва ма, де тер ми ни са но је број ним чи ни о ци ма, а пре све га број но шћу 
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и про стор ним раз ме шта јем, јер др жа ве че сто од ре ђе на пра ва при-
зна ју са мо нај број ни јој ма њи ни. У за ви сно сти од кон крет них окол-
но сти и спе ци фич но сти сва ке др жа ве, нај че шћи на чи ни за шти те 
ма њи на су те ри то ри јал но-по ли тич ка, пер со нал на и кул тур на ауто-
но ми је. Раз ло зи за уво ђе ње те ри то ри јал но-по ли тич ке ауто но ми је 
су пр вен стве но зах те ви оних ма њи на чи ји при пад ни ци чи не ве ћин-
ско ста нов ни штво на од ре ђе ном, ге о граф ски ком пакт ном под руч ју. 
Функ ци о ни са ње ова квог об ли ка ауто но ми је под ра зу ме ва ве ли ку 
са мо стал ност у по ли тич ком и при вред ном жи во ту. Ме ђу тим, та кво 
ре ше ње за шти те пра ва ма њи на, не сме на ру ша ва ти су ве ре ни тет и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет др жа ве. 

 На ни воу др жа ве, за шти та ма њин ских пра ва, по себ но ако 
је реч о ма њи на ма ко је од ли ку је ве о ма дис пер зи ван про стор ни раз-
ме штај, мо же се ор га ни зо ва ти кроз пер со нал ну ауто но ми ју или 
про пор ци о нал но уче ство ва ње у вла сти. То се мо же оства ри ти на 
раз ли чи те на чи не, а са основ ним ци љем да се спре чи њи хо ва аси-
ми ла ци ја, оства ре ет нич ка пра ва и омо гу ћи што бо ља ин те гри са-
ност у дру штво. По ло жај ма њи на ко је су те ри то ри ја ли зо ва не (а ве-
ћи на при па да овој гру пи) дру га чи ји је од про стор но дис пер зив них 
ет нич ких за јед ни ца јер су бо ље по ли тич ки ор га ни зо ва не у сво јим 
зах те ви ма за ма њин ским пра ви ма, па је и од нос др жа ве пре ма њи-
ма дру га чи ји.

 За ма њи не ко је пар ти ци пи ра ју са ре ла тив но ма лим уде лом 
у укуп ном ста нов ни штву др жа ве у ко јој жи ве (ис под 1%), или су 
дис пер зив но на ста ње не, кул тур на ауто но ми ја има по се бан зна чај. 
То је је ди ни на чин за шти те тзв. ма лих ма њи на без че га су осу ђе не 
на аси ми ла ци ју. Кул тур на ауто но ми ја под ра зу ме ва пра во при пад-
ни ка не ке на ци о нал не ма њи не на из ра жа ва ње, очу ва ње и раз ви ја-
ње соп стве ног ет нич ког, вер ског, је зич ког и кул тур ног иден ти те-
та, па за то сва ко плу ра ли стич ко и де мо крат ско дру штво тре ба да 
на сто ји да пу тем кул тур не ауто но ми је ства ра усло ве за за шти ту и 
раз вој тог иден ти те та. 

 Ме ђу тим, при род на и ле ги тим на на сто ја ња ма њи на за по-
бољ ша ње свог по ло жа ја (ши ра ауто но ми ја, чвр шће по ве зи ва ње са 
ма ти цом и слич но) че сто во де ка кон флик ти ма и су ко би ма. С тим 
у ве зи, по се бан про блем пред ста вља по ве зи ва ње ма њин ског и те-
ри то ри јал ног пи та ња. Пра во ма њи на на са мо о пре де ље ње и те ри-
то ри јал ну ауто но ми ју, као прав ни оквир за очу ва ње на ци о нал ног 
иден ти те та, мо же да зна чи у за ви сно сти од угла по сма тра ња, пут 
ка пу ној ин те гра ци ји, или ка не за ви сно сти ма њи на и аспи ра ци ја ма 
за ује ди ње њем са ма тич ном др жа вом. За то је, ка ко се не би под сти-
ца ле се це си о ни стич ке пре тен зи је, нео п ход но на ћи пра ву рав но те-
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жу из ме ђу за шти те ма њи на и те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве 
где се ма њи на на ла зи. Тре ба има ти у ви ду да су ма њин ски про бле-
ми спе ци фич ни у сва кој зе мљи и да у сва кој од њих по сто је спе-
ци фич ни мо де ли ко ег зи стен ци је ве ћин ског и ма њин ског ста нов ни-
штва усло вље ни ком плек сом мно го број них фак то ра, па се не мо же 
го во ри ти о јед ном уни вер зал ном мо де лу. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду 
сло же ну де тер ми ни стич ку осно ву узро ка ет нич ких кон фли ка та, не 
по сто ји обра зац пре ма ко јем би успе шно ре ше ни на ци о нал ни про-
бле ми и до бри ве ћин ско-ма њин ски од но си мо гли да се «пре не су» 
на дру го под руч је, а по себ но не на спе ци фи чан бал кан ски про стор. 
Ипак, по зи тив на ис ку ства не ких др жа ва мо гу пред ста вља ти до бар 
пу то каз за ре ша ва ње ет нич ких про бле ма и за шти ту на ци о нал них 
ма њи на у дру гим зе мља ма.

ЈУЖНИТИРОЛ-ПРИМЕРУСПЕШНЕАУТОНОМИЈЕ

Је дан од та квих при ме ра је Ита ли ја ко ја је за хва љу ју ћи ду го-
го ди шњим по ли тич ким пре го во ри ма са Аустри јом успе шно ре ши-
ла пи та ње ста ту са ита ли јан ске про вин ци је Ју жни Ти рол и за шти ту 
не мач ке ма њи не ко ја на том под руч ју жи ви. Та ко ђе, по ка за ло се да 
је до ре ше ња ма њин ског про бле ма мо гу ће до ћи мир ним, од но сно 
по ли тич ким и ди пло мат ским пу тем. 

Ет нич ки про бле ми ве за ни за Ју жни Ти рол (зва ни чан ита ли-
јан ски на зив је Al to Adi đe) на ста ли су ње го вим при па ја њем Ита ли-
ји по сле Пр вог свет ског ра та, као ре зул тат од лу ке си ла по бед ни ца, 
а про тив но же љи ње го вог ве ћин ског ста нов ни штва гер ман ског по-
ре кла.1) 

Убр зо је кре нуо ин тен зи ван про цес на сил не аси ми ла ци је не-
мач ке ма њи не, ита ли ја ни за ци ја, за бра на упо тре бе не мач ког је зи ка, 
фа во ри зо ва ње ита ли јан ског ста нов ни штва при ли ком за по шља ва-
ња и дру го, што је све до при не ло ства ра њу ја ког ан ти и та ли јан ског 
рас по ло же ња, “ка та стро фал ном еко ном ском и со ци јал ном по ло жа-
ју не мач ке ма њи не и њи хо вој же љи за ује ди ње њем са Аустри јом” 
(До бр ко вић, 1998). Ово је по себ но до би ло на ин тен зи те ту до ла-
ском и ја ча њем фа ши зма ка да је Нем ци ма из ове обла сти, на осно-
1) Ти рол је ре ги он ко ји је не ка да пред ста вљао ауто ном ну це ли ну, а ко ји је то ком 18. и 19. 

ве ка сте као од ре ђе не спе ци фич не ка рак те ри сти ке, због че га је ста нов ни штво тог под-
руч ја сте кло свест о при пад но сти Ти ро лу, као и о по сто ја њу свог по себ ног иден ти те та. 
По сле рас па да Аустро у гар ске мо нар хи је, те ри то ри ја обла сти Ти рол по де ље на је из ме ђу 
две др жа ве: је дан део при пао је но вој др жа ви Аустри ји,а дру ги део (Ју жни Ти рол) Ита-
ли ји. У Ју жном Ти ро лу, ко ји те ри то ри јал но при па да Ита ли ли ји од 1918. го ди не, жи ви 
пре те жно не мач ко ста нов ни штво и у ма лом бро ју Ла ди ни, при пад ни ци ет нич ке гру пе 
ко ји го во ре по себ ним је зи ком. 
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ву спо ра зу ма Хи тле ра и Му со ли ни ја (1939. го ди не), био омо гу ћен 
из бор из ме ђу не мач ког др жа вљан ства уз оба ве зу еми гри ра ња или 
оста ја ње у Ита ли ји и за др жа ва ње ита ли јан ског др жа вљан ства, али 
уз гу бље ње свог ет нич ког иден ти те та.2) Тај по ли тич ки спо ра зум 
имао је за по сле ди цу исе ља ва ње око 75 хи ља да ју жно ти рол ских 
Не ма ца за са мо не ко ли ко ме се ци. Ет но де мо граф ска сли ка Ју жног 
Ти ро ла у том пе ри о ду ра ди кал но је про ме ње на че му су до при не ла, 
по ред еми гра ци ја, и стал на до се ља ва ња ита ли јан ског ста нов ни-
штва са ју га Ита ли је.

По сле Дру гог свет ског ра та по бед нич ке си ле ни су до зво ли ле 
при па ја ње Ју жног Ти ро ла Аустри ји, па је остао у са ста ву Ита ли је, 
али с дру ге стра не, ви ше се ни је мо гло из бе ћи да ва ње ауто но ми-
је овој обла сти. Аспи ра ци је при пад ни ка не мач ке на ци о нал не ма-
њи не да бу ду при по је ни ма тич ној др жа ви - Аустри ји би ле су ре-
зул тат не са мо исто риј ских фак то ра, већ и њи хо вог ве о ма ло шег 
со цио-еко ном ског и кул тур ног по ло жа ја. При сил на аси ми ла ци ја, 
за бра на упо тре бе не мач ког је зи ка, де фа во ри зо ва ње не мач ког ста-
нов ни штва при ли ком за по шља ва ња и дру го, до ве ли су до ве ли ког 
не за до вољ ства и осе ћа ја бес пер спек тив но сти ове ет нич ке за јед ни-
це у Ита ли ји. Због све га то га, по ло жај не мач ке ма њи не у обла сти 
Ју жног Ти ро ла био је стал ни из вор тен зи ја и кон флик та у ита ли-
јан ско-аустриј ским од но си ма. Тре ба ис та ћи да је у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та трет ман на ци о нал них ма њи на у ме ђу на род-
ним од но си ма био знат но по вољ ни ји, али то ни је зна чај ни је ути ца-
ло на по бољ ша ње по ло жа ја Ју жног Ти ро ла и не мач ке на ци о нал не 
ма њи не. 

Пр ви спо ра зум из ме ђу Ита ли је и Аустри је, за кљу чен 1946. 
го ди не, имао је ве ли ки по ли тич ки зна чај јер су по ста вље ни окви-
ри за ре ша ва ње про бле ма не мач ке ма њи не и трет ма на Ју жног Ти-
ро ла, али и због то га што је по пр ви пут на ме ђу на род ном пла ну 
ре ша ван по ло жај јед не ма њи не. Тај спо ра зум (по знат као Па ри ски 
спо ра зум) по ста вио је те ме ље за ка сни ји трет ман ју жно ти рол ског 
пи та ња, као и прав ни оквир за да ље ре ша ва ње по ло жа ја не мач ке 
ет нич ке за јед ни це у Ју жном Ти ро лу. За пра во, да те су ге не рал не 
смер ни це на осно ву ко јих Ита ли ја тре ба да обез бе ди за шти ту и 
про спе ри тет не мач ке на ци о нал не ма њи не. Пред ви ђе на су од ре ђе-
на ма њин ска пра ва са ци љем рав но прав ног трет ма на не мач ког у 
2)  Је дан од нај ва тре ни јих по бор ни ка не ми ло срд не ита ли ја ни за ци је Ју жног Ти ро ла за вре-

ме фа ши стич ког ре жи ма био је Ет то ре То ло меи ко ји је об ја вио 1923. го ди не си гур но 
нај ши ри про грам аси ми ла ци је ма њи на ко ји је икад јав но про кла мо ван. Об у хва тио је 
ме ре од за бра не на зи ва Ју жни Ти рол, до за бра не ко ри шће на не мач ког је зи ка у шко ла ма, 
от пу шта ња са по сла, ита ли ја ни за ци ју гра до ва, пла ни на, ре ка и по ро дич них име на. Све 
ово у на ред них пет го ди на је и ре а ли зо ва но (Та та ло вић, 2001). 
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од но су на ита ли јан ско ста нов ни штво. У ци љу очу ва ња кул тур ног 
иден ти те та пред ви ђе на је рав но прав ност оба је зи ка у дру штве ним 
и јав ним слу жба ма, дво је зич ко обе ле жа ва ње то по граф ских на зи-
ва, на ста ва на ма тер њем је зи ку у основ ним и сред њим шко ла ма, 
вра ћа ње не мач ких пре зи ме на ко ја су у вре ме ита ли ја ни за ци је би-
ла за бра ње на, рав но прав ност при ли ком за по шља ва ња и слич но. 
Ме ђу тим, је дан од глав них не до ста та ка тог спо ра зу ма је сте што 
је ауто но ми ја до де ље на ита ли јан ској про вин ци ји у це ли ни (Tren ti-
no-Al to A di đe), па је не мач ко ста нов ни штво кон цен три са но, ина че, 
у се вер ном де лу ове обла сти (Бол за но), прак тич но опет има ло ста-
тус ма њи не. По ред то га, ве ли ком не за до вољ ству не мач ке ма њи не 
и из во ђе њу пр вих те ро ри стич ких ак ци ја до при не ла су и стал на до-
се ља ва ња Ита ли ја на са ју га Ита ли је због ви шег жи вот ног стан дар-
да и ве ће еко ном ске раз ви је но сти тог под руч ја. Ита ли ја је и да ље 
од би ја ла да при зна по себ ну ре ги о нал ну ауто но ми ју за област где 
је ве ћин ско не мач ко ста нов ни штво, па је Ју жни Ти рол по стао глав-
но пи та ње на европ ској по ли тич кој сце ни и пред мет за бри ну то сти 
ме ђу на род не јав но сти. 

На кра ју је Ита ли ја би ла при ну ђе на при зна ти да ус кра ћу је 
ма њин ска пра ва и од 1960-их го ди на, под при ти ском Ује ди ње них 
на ци ја, за по чи ње про цес пре го ва ра ња о Ју жном Ти ро лу. Пре го во-
ри су се од ви ја ли ин тер но (из ме ђу пред став ни ка Ју жног Ти ро ла и 
чла но ва Вла де Ита ли је), а на ме ђу на род ном ни воу из ме ђу та да-
шњих ми ни ста ра ино стра них по сло ва Аустри је (Курт Валд хајм) и 
Ита ли је (Ал до Мо ро). Ду го го ди шњи про цес из на ла же ња ре ше ња 
ре зул ти рао је до но ше њем спо ра зу ма у Ко пен ха ге ну 1969. го ди не 
(тзв. Па кет ме ра) ко ји је пр вен стве но тре бао да обез бе ди ве ћу ауто-
но ми ју Ју жног Ти ро ла на ра зним ни во и ма и у раз ли чи тим обла сти-
ма еко ном ског жи во та, ве ћу је зич ку рав но прав ност, ауто но ми ју у 
кул ту ри, фи нан си ја ма и дру го. Пред ви ђе не су и ин тер не га ран ци је 
под кон тро лом јед не стал не, спе ци јал не ко ми си је за ду же не за про-
бле ме Ју жног Ти ро ла, од но сно обла сти Бол за но. Ина че, ме ре су 
пред ста вља ле осно ву но вог Ста ту та о ауто но ми ји ко ји је сту пио 
на сна гу 1972. го ди не, а у окви ру ко га је, из ме ђу оста лог, де таљ-
но раз ра ђен по ре ски си стем ко ји оси гу ра ва до вољ но фи нан сиј ских 
сред ста ва за ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње ауто но ми је Ју жног 
Ти ро ла. Та ко ђе, ја сно је де фи ни са на ауто ном на упра ва у свим 
обла сти ма, из у зев у до ме ну од бра не и спољ них по сло ва. Обез бе-
ђе на су кул тур на пра ва не мач ке ма њи не, пра во на ко ри шће ње ма-
тер њег је зи ка, при че му је те жи ште ста вље но на би лин гви зам у 
дру штве ном и јав ном жи во ту тј. на рав но прав ну упо тре бу оба је зи-
ка, за тим из два ја ње фи нан сиј ских сред ста ва из др жав ног бу џе та за 
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бр жи при вред ни раз вој Ју жног Ти ро ла, итд. Зна чај овог до ку мен та 
је и по ли тич ке при ро де јер илу стру је чи ње ни цу да је у том пе ри о-
ду оства ре но бит но по бољ ша ње ита ли јан ско-аут стриј ских од но са 
(До бр ко вић, 1996). 

Оства ре ње пред ви ђе них кон крет них ме ра тра ја ло је го то во 
две де це ни је, да би ко нач но 1992. го ди не ита ли јан ска вла да оба-
ве сти ла аустриј ску о ис пу ње њу пред ви ђе них оба ве за, као и Ује-
ди ње не на ци је, с об зи ром на њи хо ву укљу че ност у ре ша ва ње тог 
пи та ња (до не та је тзв. де кла ра ци ја о ре ше њу спо ра око Ју жног Ти-
ро ла). Ти ме је за вр шен про цес ко ји је тра јао не што ма ње од по ла 
ве ка, за по чет Па ри ским уго во ром 1946. го ди не, а ко ји је да нас од 
по себ не ва жно сти с об зи ром на ак ту е ли зо ва но пи та ње пра ва и за-
шти те на ци о нал них ма њи на и тур бу лент не од но се на свет ској ме-
ђу на род ној по ли тич кој сце ни. По сле ус по ста вља ња ауто но ми је, 
Ју жни Ти рол је оства рио зна ча јан дру штве но-еко ном ски на пре дак 
што је омо гу ће но из два ја њем др жав них фи нан сиј ских сред ста ва, 
али и соп стве ним успе шним при вред ним раз во јем.3)

По чет ком 1990-их го ди на, услед круп них по ли тич ких про-
ме на и дез ин те гра ци је бив ших со ци ја ли стич ких др жа ва, до шло је 
до по нов них ди ску си ја о ста ту су Ју жног Ти ро ла и до бу ђе ња иде је 
о ује ди ње њу оба Ти ро ла (аустриј ски и ита ли јан ски) у јед ну не за-
ви сну ре ги ју. Ра ди кал ни пред став ни ци се па ра ти стич ких иде ја сма-
тра ли су да у Евро пи вла да по вољ на кли ма за зах те ве ет нич ких 
гру па на во де ћи као при мер ства ра ње но вих др жа ва на про сто ру 
бив ше СФРЈ, па су се за ла га ли за при ме ну пра ва на са мо о пре де-
ље ње и ства ра ње европ ске ти рол ске ре ги је у окви ру Евро пе. Ме-
ђу тим, пред став ни ци уме ре ни је по ли ти ке сма тра ли су да је то 
нео ства ри во јер је не мо гу ће на пра ви ти па ра ле лу са си ту а ци јом у 
зе мља ма Ис точ не Евро пе и Бал ка на (Boc kler, 1996). 

Упр кос по вре ме ним кон флик ти ма и се па ра ти стич ким тен-
ден ци ја ма ге не рал но је ми шље ње да је ду го го ди шњи про блем Ју-
жног Ти ро ла ве о ма успе шно ре шен. За шти та ма њин ских пра ва у 
ет нич ком и кул тур ном по гле ду оства ре на је пу тем ауто но ми је уз 
при су ство ме ђу на род ног фак то ра. Про цес ин тер на ци о на ли за ци је 
и тран сфор ма ци ја ет нич ких кон фли ка та у пре го ва рач ки про цес до-
3) Ауто но ми ју Ју жног Ти ро ла тре ба са гле да ва ти у окви ру ита ли јан ског по ли тич ког.си-

сте ма. Ита ли ја је фор мал но уни тар на др жа ва у ко јој има 20 ре ги ја, од ко јих пет има 
по се бан ста тус за хва љу ју ћи спе ци фич ним исто риј ским, ге о граф ским, кул ту ро ло шким, 
ет нич ким и лин гви стич ким осо бе но сти ма. То су Си ци ли ја, Сар ди ни ја, Трен ти но-Ал то 
Ади ђе (ве ћин ско не мач ко ста нов ни штво), Фри у ли-Ве не ци ја Ђу ли ја, (ве ћин ско сло ве-
нач ко ста нов ни штво) и Вал д’Аости (ве ћин ско фран цу ско ста нов ни штво). У ве зи са 
са мо стал но шћу ових ре ги ја ве ли ки на гла сак се ста вља на кул тур ну ауто но ми ју и је зич-
ку са мо стал ност, при че му ауто но ми ја зна чи очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, али у 
скла ду са др жав ним ин сти ту ци ја ма (До бр ко вић,1996).
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вео је до ко нач ног ре ше ња про бле ма. Ва жно је ис та ћи да пи та ње 
Ју жног Ти ро ла ни је био са мо пред мет би ла те рал них до го во ра и 
спо ра зу ма Ита ли је и Аустри је, већ и ме ђу на род но-прав них до ку-
ме на та, од но сно не мач ка ма њи на је до би ла ме ђу на род но-прав ну 
за шти ту. Ан га жо ва ње и по сре до ва ње Ује ди ње них на ци ја сва ка ко је 
до при не ло ко нач ном по зи тив ном успе ху пре го ва ра ња из ме ђу две 
стра не и ре ша ва њу пи та ња ста ту са Ју жног Ти ро ла.

Бу ду ћи да је ју жно ти рол ски про блем с јед не стра не био те-
ри то ри јал но пи та ње, а с дру ге стра не пи та ње ре гу ли са ња по ло жа ја 
не мач ке на ци о нал не ма њи не, те ри то ри јал на ауто но ми ја је пред-
ста вља ла пра ви на чин за шти те на ци о нал ног иден ти те та не мач ког 
ста нов ни штва. У ре ша ва њу ме ђу ет нич ких и ма њин ских про бле-
ма, ста нов ни штво Ју жног Ти ро ла је ко ри сти ло и ис ку ства скан ди-
нав ских зе ма ља, као што је мо дел ауто но ми је Оланд ских остр ва у 
Фин ској (Ра ду шки, 2008).4) Исто вре ме но, ство рив ши прет по став ке 
за за шти ту ма њи на у окви ру те ри то ри јал не, по ли тич ке и кул тур не 
ауто но ми је, Ју жни Ти рол је и сам по стао по у чан при мер за ре ша ва-
ње по ло жа ја ма њи на. Ње го во ис ку ство мо же пред ста вља ти пу то каз 
за дру ге зе мље, али не као уни вер зал ни мо дел, јер је увек нео п ход-
но има ти у ви ду спе ци фич не ка рак те ри сти ке не ког под руч ја, исто-
риј ске и кул ту ро ло шке осо бе но сти, со ци јал не, еко ном ске и по ли-
тич ке окол но сти и дру го. 

Ју жни Ти рол пред ста вља при мер успе шне ауто но ми је ко ја, 
ка ко се оправ да но прет по ста вља, чи ни трај ну осно ву за ста бил не 
ме ђу ет нич ке од но се у овом ре ги о ну. Ипак, не тре ба је по сма тра ти 
ста тич но као од ри ца ње од свих да љих пре го во ра, већ ди на мич но 
усло вље ну про це сом стал них пре го ва ра ња ко ји су нео п ход ни у да-
на шње вре ме у скла ду са про ме ње ним усло ви ма и ак ту ел ним окол-
но сти ма. 

Ауто но ми јом Ју жног Ти ро ла по стиг ну то је оно што је крај-
њи циљ ве ћи ни ма њин ских за јед ни ца у Евро пи и на Бал ка ну, а то 
је њи хов оп ста нак и га ран ци ја ма њин ских пра ва. По ка за ло се да је 
за шти ту ма њи на мо гу ће оства ри ти пу тем ауто но ми је уз при су ство 
ме ђу на род ног фак то ра и кон струк тив них би ла те рал них од но са из-
ме ђу за ин те ре со ва них др жа ва, као и ве ћин ско-ма њин ског ста нов-
4)  Оланд ска остр ва (Алунд), ко ја се на ла зе у са ста ву Фин ске, иза зи ва ју ве ли ко ин те ре со ва-

ње на уч не и ши ре јав но сти. Оланд ска ауто но ми ја је ство ре на у ци љу за шти те ет нич ког 
иден ти те та швед ске на ци о нал не ма њи не ко ја чи ни пре ко 95% укуп ног ста нов ни штва 
остр ва. Оланд ску ауто но ми ју од ли ку ју ме ђу на род не га ран ци је, пот пу на до ми на ци ја 
швед ског је зи ка у свим сфе ра ма жи во та, вр ло ви со ке ком пе тен ци је у уре ђе њу уну тра-
шњих пи та ња, ре ги о нал но др жа вљан ство и дру го, па се ка же да пред ста вља “крај ност 
у ма њин ској по ли ти ци“. Оланд ска ауто но ми ја се узи ма за при мер нај бо ље ре гу ли са ног 
по ло жа ја јед не на ци о нал не ма њи не у све ту. За то има ве ли ки зна чај за раз вој те о ри је и 
прак се са вре ме них об ли ка ауто но ми је у ви ше на ци о нал ним др жа ва ма (Ра ду ски, 2008). 
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ни штва. Ма да се че сто ка же да се ауто но ми ја ”не вољ но ну ди, а 
не за хвал но при ма”, у са вре ме ном све ту др жа ве по ку ша ва ју да на 
овај на чин ре ше ма њин ско пи та ње и ет нич ке кон флик те (На у клер, 
2001). 

ЗАКЉУЧАК

За трај но и ефи ка сно ре ше ње ма њин ских про бле ма, мо же се 
за кљу чи ти, нео п ход на је прав на и де мо крат ска др жа ва, с јед не, као 
и ет нич ка то ле ран ци ја, ди ја лог и ком про мис, с дру ге стра не. По-
треб но је обез бе ди ти свим ли ци ма без дис кри ми на ци је иста пра ва 
и сло бо де, као и по што ва ње ет нич ких, вер ских, је зич ких и кул тур-
них осо бе но сти при пад ни ка сва ке на ци о нал не ма њи не. Ге не рал но, 
мо же се ре ћи да је до бро сва ко ре ше ње ма њин ских про бле ма ко је 
до при но си рав но прав ном по ло жа ју при пад ни ка ма њи на у од но су 
на ве ћин ски на род и њи хо вом ак тив ном уче шћу у дру штве ном и 
по ли тич ком жи во ту др жа ве у ко јој жи ве. Све др жа ве тре ба да на-
сто је да ус по ста ве си стем ма њин ске за шти те ко ји би се за сни вао 
на од ред ба ма Ује ди ње них на ци ја, стан дар ди ма ОЕБС-а, раз ли чи-
тим об ли ци ма ре ги о нал не за шти те (Са вет Евро пе и др.), као и на 
би ла те рал ним спо ра зу ми ма. Да нас се све ви ше го во ри о кул тур ној 
сфе ри у ко јој се на ла зи су шти на ет нич ких су ко бља ва ња, као и о 
из град њи по ве ре ња из ме ђу ве ћин ског и ма њин ског ста нов ни штва 
бу ду ћи да са мо ме ђу ет нич ка и по ли тич ка то ле ран ци ја пред ста вља 
пра ву ал тер на ти ву дру гим ви до ви ма ет нич ке по ли ти ке. Ма њин ско 
пи та ње је не сум њи во кру ци јал но за уну тра шње и ме ђу на род не од-
но се, за ста бил ност сва ке др жа ве, као и за гло бал ну без бед ност. 
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Summary
The sta tus and pro tec tion of mi no ri ti es re pre sents one of the key 

po li ti cal qu e sti ons ha ving in mind that na ti o nal mi no ri ti es co uld be a 
fac tor of pro mo ting re la ti ons bet we en ne ig hbo ring co un tri es, as well as 
a con stant “stum bling block”. The po si tion and pro tec tion of mi no ri ti es 
are a good in di ca tor of the ef fi ci ency of mul ti cul tu ral po li tics, de gree 
of de moc ra ti za tion and po li ti cal sta bi lity of every co un try. Et hnic con-
flicts and mi no rity pro blems ha ve fo und su i ta ble gro unds in the Bal-
kan re gion, alt ho ugh they are not un com mon in de ve lo ped de moc ra tic 
co un tri es as well. The po si ti ve ex pe ri en ce of so me of tho se co un tri es 
may gi ve an exam ple on how to sol ve the mi no rity pro blems in ot her 
co un tri es. For that re a son we will pay spe cial at ten tion to the analysis 
of the ma jo rity-mi no rity re la ti on ships in Italy, one of the co un tri es of 
So uth Euro pe which has sol ved the mi no rity mat ter in an ef fi ci ent and 
suc cessful way in the re gion of So uth Tyrol.
Key words: et hnic con flicts, na ti o nal mi no ri ti es, auto nomy, Italy, So uth Tyrol
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СЛОБОДАКАО
УНИВЕРЗАЛНАВРЕДНОСТ

Резиме
У овом ра ду пре зен то ва но је де фи ни са ње пој ма сло бо да са 

фи ло зоф ско прав ног аспек та, као и ана ли за нај зна чај ни јих уну-
тра шњих и ме ђу на род них прав них ака та ко ји се ба ве про бле ма ти-
ком људ ских сло бо да и сло бо де у оп штем сми слу као уни вер зал не 
вред но сти. Ува жа ва ју ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ овом про-
бле му, сло бо да се мо же де фи ни са ти као при род но пра во чо ве ка да 
сво јим вољ ним рад ња ма вр ши из бор са др жи не и на чин сво је де-
лат но сти у раз ли чи тим под руч ји ма ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког 
жи во та, али та ко да, др же ћи се пра вед ног за ко на и то ле ран ци је као 
из ра за кул ту ре ра зу ма, не вре ђа исту и јед на ку сло бо ду дру гих. 
Кључ не ре чи:  Сло бо да, чо век, пра во, по ли ти ка, фи ло зо фи ја, со ци о ло ги-

ја, људ ска пра ва. 

Сло бо да је јед на од основ них дру штве них и прав них вред но-
сти. Из ње про ис ти че и су шти на сва ког људ ског би ћа,1) као и основ 
ци ви ли за ци је и њен на пре дак. Њен еман ци па тор ски ка рак тер, 
исто вре ме но по се ду је и ује ди ња ва у ју ћи ка па ци тет, по себ но кад је 
1)  Јо ван Ком шић, Теоријеополитичкимсистемима, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о-

град, 2000, стр. 327
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удру жен са иде а лом и вред но шћу јед на ко сти. Сло бо да он то ло шки 
ста вља чо ве ка у по зи ци ју из над дру гих би ћа, јер му омо гу ћа ва да 
уче ству је у ства ра њу са мог се бе. Та мо гућ ност из бо ра из ме ђу ви-
ше раз ли чи тих из бо ра или, ка ко их је Ра до мир Лу кић на зи вао – де-
тер ми на ци ја (опре де љи ва ње), је вр ху нац сва ке сло бо де. 2)

Реч сло бо да из ра жа ва је дан од нај о снов ни јих и исто вре ме но 
нај кон тра верз ни јих пој мо ва људ ске ми сли и прак се. У фи ло зо фи-
ји и пси хо ло ги ји про блем људ ске сло бо де нај че шће се по ста вљао 
као пи та ње да ли чо век рас по ла же сло бод ном во љом да чи ни оно 
што чи ни. Про блем људ ске сло бо де по ста вља се пре све га у об ли-
ку пи та ња: ка ко чо век по ста је сло бо дан и ко ји су усло ви оства ри-
ва ња људ ске сло бо де. Од го во ри су раз ли чи ти и мно го број ни, два 
су основ на; ан тро по ло шки и со ци о ло шки. Први за сту па при род-
но-прав ну фи ло зо фи ју по ко јој је чо век сло бо дан ти ме што је чо-
век, он се ра ђа сло бо дан и сло бо да је ње го во уро ђе но ''при род но'' 
пра во. Други од го вор ве зу је сло бо ду за од нос чо век и дру штва, за 
дру штве не усло ве чо ве ка. Пре ма то ме, ре ше ње про бле ма чо ве ко ве 
сло бо де мо ра да по ђе пре све га од ис пи ти ва ња свих бит них усло-
ва и аспе ка та оства ри ва ња мо гућ но сти чо ве ка да за до во љи сво је 
по тре бе и оства ру је сво је ква ли те те. Нај бит ни је од ред бе за раз у-
ме ва ње људ ске сло бо де су дру штве ни де тер ми ни зам ко ји у се бе 
укљу чу је сло бод ну људ ску ак тив ност као је дан од сво јих зна чај-
них фак то ра( та ко да сло бо да ни је не што што се на ла зи с оне стра-
не ствар ног со ци јал ног де тер ми ни зма) и про блем људ ске сло бо де 
тре ба про у чи ти, пре све га, као про блем усло ва нео п ход них за ње но 
раз у ме ва ње. Те усло ве не тре ба узи ма ти изо ло ва но не го за јед но, 
јер са мо у ње го вој укуп но сти они мо гу да ти сло бо ду у ње ној пу ној 
мо гу ћој ме ри.3) 

Сло бо да де лат но сти увек зна чи од ре ђе ну моћ у од но су на 
око ли ну. Пре пре ке те же да ту моћ осу је те, кад пре пре ка слу чај но 
не ма или кад их де лат ност сло бод ног су бјек та са вла да у око ли ни, 
та моћ је по твр ђе на.4)

Сло бо да схва ће на у ши рем људ ском сми слу ве зу је се за 
прин цип са мо ре а ли за ци је осо бе но сти и оства ри ва ња људ ских 
усло ва жи во та. Из та кве од ред бе сло бо де про из и ла зи да ни је реч 
о сло бо ди са мо не ких (из у зет них по је ди на ца), већ о сло бо ди као 
на чи ну жи во та сва ког по је дин ца. Мо же се ре ћи да се ов де по јам 
2)  Дра га на Ћо рић, Освајањеслободе, Прав ни жи вот, Бе о град бр. 10/2007, стр. 930

3)  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. 979-980

4)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 
1997, стр. 307
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сло бо де узи ма у сми слу ''сло бо де за'', а не у огра ни че ном сми слу, 
''сло бо де од'' (ка ко ту раз ли ку пра ви Fromm). Сло бо да схва ће на у 
сми слу мо гућ но сти да се чо век не сме та но раз ви ја као људ ско би-
ће и осло ба ђа сав свој људ ски по тен ци јал, у та квим дру штве ним и 
кул тур ним усло ви ма ко ји би то под сти ца ли, а не спре ча ва ли, је сте 
ква ли та тив но од ре ђе ње сло бо де.

Ни је до вољ но де фи ни са ти сло бо ду као де ло ва ње у прав цу 
са зна те објек тив не ну жно сти. Чо век ни је са мо би ће ко је са зна је 
не го и ко је осе ћа, же ли, но си у се би чи тав свет све сних и под све-
сних до жи вља ја, ин те ре са и тен ден ци ја. Сло бо да као уни вер зал на 
вред ност пред ста вља ста ње и про цес у ко ме љу ди као ин ди ви дуе 
успе шно функ ци о ни шу у сва ком сми слу, по себ но без бед но сном, 
со ци о ло шком, емо ци о нал ном и прав но-по ли тич ком.

ДЕФИНИСАЊЕПОЈМАСЛОБОДЕ

Сло бо да је по јам ко ји се, у сми слу де фи ни ци је, ла ко при сту-
па, али се те шко до ла зи до не спор них ре ше ња. Те шко ће до ла зе са 
ви ше стра на, нпр: при ступ де фи ни са њу сло бо де мо гућ је са ста-
но ви шта раз ли чи тих под руч ја ор га ни зо ва ног жи во та: фи ло зо фи-
је, ре ли ги је, пси хо ло ги је, ак си о ло ги је, еко но ми је, пра ва и прав ног 
по рет ка; ве ли ки број по је ди них вр ста сло бо да, ко ја сва ка за се бе 
на ла же по тре бу де фи ни ци је, ства ра те шко ћу оп ште де фи ни ци је 
сло бо де као ге ну са ко ји би тре ба ло да об у хва ти раз ли чи те, че сто и 
хе те ро ге не, атри бу те сло бо де.

Сло бо да је сте нај ви ши иде ал, али је и нај ви ша ду жност. Јер, 
сло бо да са ма по се би, не мо же има ти стал но исти ин те гра тив ни и 
на до гра ђу ју ћи ка рак тер, ако се она не раз ви ја. Да кле, чо век је по 
сво јој он то ло шкој су шти ни сло бод но би ће, ко је са осва ја њем сло-
бо де, осва ја исто вре ме но и ду жност да исту раз ви ја, уна пре ђу је, 
шти ти и то у ви ше сме ро ва. По себ но је зна чај но да, сле де ћи пра-
ви ло neminumlaedere, (тј. да ни ком не ште ти), чо век у кон тек сту 
сло бо де по шту је ту ђу сло бо ду и ње не до ме те, та ко ђе, по шту је ре а-
ли за ци ју сло бо да дру гих и дру га чи јих од ње га, јер ‘’не по шту ју ћи 
ту ђу сло бо ду, и са мог се бе уни жа ва као сло бод но би ће... не мо же се 
би ти сло бо дан ме ђу љу ди ма ко ји ни су сло бод ни.’’5)

Сло бо да је по јам ко ји са др жи чи тав низ по себ них сло бо да 
ко је су раз ли чи те, ка ко по при ро ди и до ма ша ју свог из во ра, та ко 
и по на чи ну ис по ља ва ња и ка рак те ру за штит не санк ци је за слу чај 
5)  Ра до мир Лу кић, Системфилозофијеправа, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1992, 

стр. 474-477
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њи хо ве по вре де. Тај ши ро ки спек тар сло бо да то ли ко је оби ман да 
су мно ги ауто ри или од у ста ја ли да да ју јед ну оп шту де фи ни ци ју 
сло бо де упра во због хе те ро ге но сти по себ них сло бо да, или ако су 
та кву де фи ни ци ју да ли, бит но су се раз ли ко ва ли у кла си фи ка ци ји 
по себ них сло бо да, та ко да се још увек не мо же ин тер пре ти ра ти оп-
ште при хва тљи ва кла си фи ка ци ја.

На ла зе ћи се пред том те шко ћом, а има ју ћи у ви ду не ке за јед-
нич ке име ни те ље за од ре ђе не по себ не вр сте сло бо да, ве о ма при-
хва тљи вом сма тра се сле де ћа кла си фи ка ци ја по је ди них вр ста сло-
бо де: егзистенцијалнеслободе(жи вот, здра вље, еко ло ги ја, сло бо да 
кре та ња, без бед ност); статусне слободе (прав ни су бјек ти ви тет, 
до сто јан ство и јед на кост, брач не и по ро дич не сло бо де лич но сти); 
слободастваралаштва (на уч но ства ра ње, умет нич ка кре а ци ја, ин-
те лек ту ал не тво ре ви не аутор ског и про на ла зач ког пра ва, пра во на 
обра зо ва ње); политичкеслободе (сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и-
спо ве сти, сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, сло бо да оку пља ња и 
удру жи ва ња, сло бо да уче ство ва ња у јав ним по сло ви ма, сло бо де 
ко је про из и ла зе из би рач ког пра ва); имовинскеитржишнеслободе
(сло бо да пред у зет ни штва, сво јин ска и уго вор на сло бо да); слобода
рада (пра во на рад, со ци јал но оси гу ра ње, здрав стве ну за шти ту).6)

Сло бо да он то ло шки при па да људ ској исто ри ји ко ја ис кљу-
чу је све вр сте тран сцен ден тал них ен ти те та. Чак и нај о снов ни ја 
фор ма сло бо де, тј. моћ да се де тер ми ни ше ток до га ђа ја, укљу чу је 
са мо свест, кри тич ност и пре ва зи ла же ње да тих и ства ра ње но вих 
фор ми.

Основ не он то ло шке прет по став ке сло бод не ак тив но сти се 
де ле на: природне, историјске и антрополошке. Сло бо да је, као 
при род но свој ство чо ве ка, нео дво ји ва од жи во та. У усло ви ма дру-
штве но сти, она је атри бут сва ког по рет ка са про мен љи вим окви-
ри ма оства ре ња. 

По чев од роп ства и ок тро и са ног на си ља би ло ко је вр сте, све 
до бла го де ти де мо крат ске кул ту ре и ње ног цве та ко ји се зо ве све-
оп шта то ле ран ци ја, сло бо да је реч не пре ста на, по кре тач ка и ства-
ра лач ка, али и реч на да ња и раз о ча ра ња, ин ди ви ду ал ног и за јед-
нич ког. 

 Нео д ре ђе ни фе но мен сло бо де, ипак је обес хра брио не ке 
ауто ре да ис тра жу ју оп шту де фи ни ци ју сло бо де, сма тра ју ћи да она 
не слу жи ни че му и да се сто га тре ба упу ти ти ка из на ла же њу по је-
ди нач ких де фи ни ци ја сло бо да, сход но њи хо вој при ро ди и из во ру 
на стан ка. Ипак, ве ћи на ауто ра, од ан тич ке фи ло зо фи је до да нас, 
6)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 

1997, стр. 70-82
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ис ти че да сло бо да под ра зу ме ва мо гућ ност из бо ра да се чи ни све 
оно што не шко ди дру го ме и што за кон до пу шта.

Платон и Аристотел су сло бо ду ве зи ва ли за прин цип де-
мо кра ти је, сма тра ју ћи при то ме, да је при ро да до де ли ла не ком да 
се ра ђа као роб – јед ни су од мах од ро ђе ња пред о дре ђе ни да се по-
ко ра ва ју, а дру ги да вла да ју. У сва кој слу ча ју, ан тич ка де фи ни ци ја 
сло бо де ис ти че три бит на еле мен та: сло бо да је при род но свој ство 
чо ве ка ко је он до би ја при род ним пу тем, да кле, ро ђе њем; сло бо да 
је мо гућ ност из бо ра и по на ша ња сход но во љи ти ту ла ра сло бо де и 
сло бо да је огра ни че на за ко ном.

Сред њо ве ков на Хри шћан ска док три на (То ма Аквин ски) та-
ко ђе је ис ти ца ла мо гућ ност из бо ра као еле мент сло бо де, али је то 
по ве зи ва ла са Бо жан ском сло бо дом. Она је пра ви ла раз ли ку из ме-
ђу liberumarbitrium, мо ћи сло бод ног из бо ра ко ја по вла чи и мо гућ-
ност из бо ра зла, и libertas(божјаслобода), ко ја пред ста вља до бру 
упо тре бу те мо ћи. 

Европ ска фи ло зоф ска књи жев ност већ од 17. ве ка, по све-
ти ла је сло бо ди из у зет но ве ли ки про стор ко ји се ка рак те ри ше 
мно штвом раз ли чи тих по гле да, али у ко јем се ипак мо гу на ћи и 
за јед нич ки име ни те љи као што су: сло бо да као из бор де ла ња; сло-
бо да као огра ни че ње де ла ња; сло бо да без дис кри ми на ци је љу ди; 
сло бо да и јед на кост; сло бо да као оп шти по јам ко ји са др жи број не 
по је ди нач не сло бо де; сло бо да про кла мо ва на у ме ђу на род ним по-
ве ља ма и на ци о нал ном за ко но дав ству; сло бо да и ње но оства ре ње 
и нео ства ре ње.

У свим овим од ред ни ца ма сло бо де на ла зе се код по је ди них 
ауто ра и из ве сне мо ди фи ка ци је. Та ко, ТомасХобс, ре про ду ку ју ћи 
фор му лу сло бо де у сми слу од су ства спољ ње пре пре ке, нај ве ћу сло-
бо ду ви ди у ћу та њу за ко на, тј. у слу ча је ви ма ка да за кон не пред-
ви ђа ни ка кво пра ви ло. Та да, по овом ауто ру, ти ту лар има сло бо ду 
да чи ни или да не чи ни оно што он за сход но на ла зи. Ина че, овај 
аутор сма тра да страх и сло бо да мо гу да иду за јед но; да сло бо да и 
ну жност мо гу да по сто је исто вре ме но.7) По себ но раз ма тра сло бо ду 
у слу ча ју за ро бље ни штва и про гон ства. Ка да је реч о сло бо ди као 
мо гућ но сти из бо ра, ЏонЛок8) сло бо ду ве зу је за за кон, на гла ша-
7)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пи си за прав ну 

те о ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 41

8)  Пре ма Ло ку, на ро чи то људ ска сло бо да укљу чу је спо соб но сти и да се спро ве ду сво је 
же ље и да се оне од ло же... ‘’Иде ја сло бо де је сте иде ја о мо ћи не ког ак тив ног би ћа да 
из вр ши или не из вр ши ма ко ју ак ци ју, пре ма од лу ци или за ми сли свог ду ха... Сло бо да 
да кле не мо же да по сто ји та мо где не ма ни ми сли, ни хте ња, ни во ље, али ми сао, во ља и 
хте ње мо гу по сто ја ти и он де где не ма сло бо де’’, тј. у слу ча је ви ма при ну де или огра ни-
че ња.(Loc ke, EssаyConcerningHumanUnderstanding, Ox ford, Cla ren don Press, 1894, Vol. 
I, Ch. 21.Sec. 8, p.316(Бе о град, ‘’Кул ту ра’’, I, стр. 248, прев. Др Ду шан Пу ха ло).
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ва ју ћи да сло бо де не ма без за ко на и да се она увек кре ће у за кон-
ским окви ри ма. Дру гим ре чи ма, сло бо да се мо же је ди но оства ри ти 
под вла да ви ном за ко на, јер ста ње сло бо де ни је ста ње са мо во ље. 
При то ме, овај аутор го во ри о до ма ша ју за ко но дав не вла сти ко ја не 
мо же би ти ап со лут но ар би трар на над жи во ти ма и имо ви ном дру-
гих љу ди, ни ти она мо же да за се бе при сво ји власт упра вља ња на 
осно ву им про ви зо ва них де кре та, већ је ду жна да де ли прав ду и да 
ре ша ва о пра ви ма по да ни ка на осно ву об ја вље них ва же ћих за ко на. 

Сло бо ду у хи по те зи Дру штве ног уго во ра бра нио је Жан Жак 
Ру со.9) Он је оп шту во љу ви део дао га ран ци ју ин ди ви ду ал не сло-
бо де и ко ја се из гра ђан ског ста ња тран сфор ми ше у сло бо ду и јед-
на кост у сми слу Дру штве ног уго во ра. 

Кантово10) схва та ње сло бо де про из и ла зи из ње го вог уче ња о 
ем пи риј ском са зна њу (чул на област где је из вор са зна ња ис ку ство) 
и тран сце дент ном са зна њу (не чул на област где је из вор са зна ња 
ум). У ства ри, реч је о апри ор но сти фор ми опа жа ња и ми шље ња 
ко је се на ла зе у чул но сти (ис ку ство) и у ра зу му (ум но са зна ње). 
Хегелсма тра да је циљ сва ког прав ног устрој ства сло бо да, а сфе-
ра пра ва је сфе ра сло бо де, али са мо све сне сло бо де, што зна чи да 
је она огра ни че на сло бо дом дру гих. Сфе ра сло бо де у по зи тив ном 
пра ву мо же би ти оства ре на за хва љу ју ћи ауто ри те ту ум ног са др жа-
ја, али по зи тив но пра во по сво је са др жа ју мо же де ли мич но би ти 
про тив но ра зу му и не пра вед но, и та да оно пред ста вља огра ни че ње 
сло бо де. Раз ви ја ју ћи ову ми сао Хе гел до ла зи до за кључ ка да исто-
ри ја сва ког на ро да по ка зу је ка ко на род оства ру је свој по јам сло бо-
де. По ње му, сва ки на род мо ра ис тра ја ти у про це су из јед на ча ва-
ња пој ма сло бо де са ствар но шћу, али, са мо у ну жној по ступ но сти 
за сно ва ној у при ро ди ума. Бу ду ћи да прав ни од но си спа да ју у ту 
по ступ ност ствар но сти, они има ју, с јед не стра не ум ну, а с дру ге 
стра не, исто риј ску ну жност. Пра во је, да кле, не што све то за то што 
је оно оп ста нак ап со лут ног пој ма, са мо све сне сло бо де. 

Ка да је реч о оп штој сло бо ди и сло бо ди во ље у европ ској 
књи жев но сти 19. ве ка, по себ но су да ли до при нос ауто ри: Џон 
Стју арт Мил и ње го во де ло ''Ослободи'' и Ар тур Шо пен ха у ер са 
сво јим де лом ''Ослободивоље.'' Мил се за ла же за мак си мал ну сло-
бо ду ко ју тре ба обез бе ди ти у дру штву ра ди ње го вог све у куп ног 
на прет ка, и у том сми слу он за кљу чу је: ако би цео људ ски род, 
осим јед ног чо ве ка, био истог ми шље ња, а тај је дан био су прот-
9)  У Ру со о вом Емилу на ла зи се иде ја: ‘’Учи те љу, учи нио си ме сло бод ним ка да си ме на-

у чио да се пре пу стим ну жно сти (EmilonEdukation, New York: E. P. Dut ton & Co., 1950, 
pp. 435-436)

10)  ‘’Jедини на чин да се не за ви сност по ми ри са дру штве ном за јед ни цом и ти ме по стиг-
не истин ска сло бо да, ле жи у по ко ра ва њу објек тив ним за ко ни ма све та и људ ске при ро-
де’’(SystemofPositivePolity. Lon don:Log mans Gree&Co., 1875-1877, vol. I, p. 296
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ног ми шље ња, људ ски род не би имао ни шта ви ше пра ва да ово га 
ућут ка, не го што би он, кад би имао моћ да то учи ни, имао пра ва да 
ућут ка цео људ ски род. Ме ђу тим, та ап со лут на сло бо да не сме пре-
ра сти у ти ра ни ју ве ћи не од но сно у дик та ту ру др жав не вла сти, али, 
овај аутор, и ту ви ди сло бо ду као сред ство са мо за шти те од мо гу ће 
ти ра ни је. За раз ли ку од Ми ла, Шо пен ха у ер, на пи та ње шта зна чи 
сло бо да, од го ва ра да је овај по јам, ако се тач но по сма тра, не га ти-
ван. Под њим се ми сли на са мо од су ство све га оно га што спре ча ва 
и оме та, а он, на су прот то ме, као си ла ко ја се ис по ља ва, мо ра би ти 
по зи ти ван. У скла ду с мо гу ћом при ро дом то га што оме та, тај по јам 
има три ве о ма раз ли чи те под вр сте: физичку,интелектуалнуимо-
ралнуслободу. Фи зич ка сло бо да је од су ство ма те ри јал них смет њи 
би ло ко је вр сте, док се мо рал на сло бо да огле да у сло бод ном од лу-
чи ва њу во ље – liberumarbitrium. Да кле, пре ма овом ауто ру, сло бо-
да је увек у скла ду са соп стве ном во љом, а то зна чи да је сло бо дан 
онај ко ји мо же да чи ни оно што хо ће. Али, ту је и пи та ње, да ли се 
мо же хте ти оно што се хо ће, и у том од го во ру на ла зе се огра ни че ња 
ап со лут не сло бо де во ље.11) Пре ма Спи но зи ном ми шље њу, чо ве ко-
ва сло бо да ле жи у са зна њу «ко смич ких ну жно сти ко је упра вља ју 
њи ме и свим дру гим ко нач ним би ћи ма'' и ко је про из и ла зе из бо жи-
је при ро де.12)

Из у ча ва ње сло бо де Мон те скје за по чи ње са ука зи ва њем на 
раз ли чи та зна че ња ре чи сло бо да. Пре ма овом ауто ру, не ма ре чи ко-
ја је при ма ла ра зно вр сни ја зна че ња и на људ ски дух раз ли чи ти је 
де ло ва ла од ре чи сло бо да. Јед ни су јој при бе га ва ли да би лак ше 
свр гли оног ко ме су по ве ри ли ти ран ску власт; дру ги, да би мо гли да 
иза бе ру оно га ко је има ју да се по ко ре; тре ћи, да би из бо ри ли пра во 
да иду на о ру жа ни и мо гли да спро во де на си ље; че твр ти, у име по-
вла сти це да сто је под вла шћу јед ног чо ве ка ко ји по ти че из њи хо ве 
на ци је, или под вла шћу вла сти тих за ко на. Не ки су пак ову реч по-
ве зи ва ли с јед ним об ли ком вла да ви не, а ис кљу чи ва ли све оста ле. 
Они ко ји су ис ку си ли ре пу бли кан ску вла да ви ну, сло бо ду су ви де ли 
у њој, они ко ји су ужи ва ли у мо нар хиј ској вла да ви ни, сме сти ли су 
је у то уре ђе ње. Нај зад, сва ко је сло бо дом на зи вао вла да ви ну ко ја је 
би ла у скла ду с ње го вим оби ча ји ма или скло но сти ма. По сле ово га, 
на пи та ње шта је сло бо да, Мон те скје нај пре под вла чи мо гућ ност 
де ла ња у за кон ским гра ни ца ма, а за тим пра ви раз ли ку из ме ђу не за-
ви сно сти и сло бо де. Да кле, овај аутор цео про блем сло бо де по сма-
тра кроз сво ју те о ри ју о тро дел ној по де ли вла сти, на за ко но дав ну, 
11)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пис за прав ну те о-

ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 44

12)  “Et hics”y The Chi ef Works of Be ne dict de Spi no za,, New York: Do ver Pu bli ca ti ons, 1951, 
vol. II, pp. 59-60
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из вр шну и суд ску. Ка ко се власт не би мо гла зло у по тре би ти, пре ма 
ре чи ма овог ауто ра, по треб но је да, рас по ре дом са мих ства ри, јед-
на власт об у зда ва дру гу. Уре ђе ње мо же да бу де та кво да ни ко не ће 
би ти при си љен да чи ни оно на шта га за кон не оба ве зу је, ни ти да 
се уз др жа ва да ра ди оно што за кон до пу шта.13) 

Сло бо да се, по ред до са да из ло же них схва та ња, мо же по-
сма тра ти и са ста но ви шта за ко на узроч но сти, као и са ста но ви шта 
уче ња о вред но сти ма – ак си о ло ги је пра ва. Из ме ђу мно гих ду гих, 
овај аспект сло бо де об ра ђи вао је и Ра до мир Лу кић ко ји је на ро чи то 
ис ти цао да је сло бо да ве за на за узроч ност. Пре ма овом ауто ру, ако 
се на чел но раз мо три од нос сло бо де и узроч но сти (де тер ми ни са-
но сти), он да тре ба по ћи од од но са ду ха, ма те ри је и енер ги је. Дух 
је ме ђу тим три ма чи ни о ци ма но си лац сло бо де. Сло бо да је из вор 
ства ра ла штва, тач ни је, она је са ма ства ра ла штво. Дух је огра ни-
чен тј. де тер ми ни сан од ре ђе ним узро ци ма, те он ства ра оно што у 
од ре ђе ном сми слу мо ра, ка ко је уна пред од ре ђе но. Та ко се ве зу је 
за кон сло бо де и за кон узроч но сти-де тер ми на ци је. 

По сма тра ју ћи сло бо ду у сми слу ак си о ло ги је пра ва, про фе-
сор Лу кић ви ди сло бо ду као вред ност за јед но са прав дом, пра-
вич но шћу, исти ном и људ ским до сто јан ством. То зна чи да пра во 
зах те ва сло бо ду и да је шти ти ме ха ни змом сво јих санк ци ја, али 
је исто вре ме но и огра ни ча ва. Пра во је, да кле, сна жна га ран ци ја 
сло бо де и по ред свих огра ни че ња ко ја се на ме ћу чо ве ку јер је то 
су штин ски у ин те ре су са ме сло бо де. Као јед но од су штин ски људ-
ских вред но сти, пра во мо ра би ти за штит ник сло бо де. 

Сло бо ду у све тлу де о бе основ них ин ди ви ду ал них пра ва, 
пред ста вио је То ма Жи ва но вић у свом Си сте му син те тич ке прав-
не фи ло зо фи је, са увод ном на по ме ном да је ова кла си фи ка ци ја у 
ком па ра тив ној књи жев но сти би ла пред мет раз ли чи тих, па и про-
ти ву реч них гле ди шта, ка ко у по гле ду ха о тич не тер ми но ло ги је, та-
ко и у по гле ду кри те ри ју ма кла си фи ка ци је ин ди ви ду ал них пра ва 
и сло бо да. На ста вља ју ћи из ла га ња о де о би основ них ин ди ви ду ал-
них пра ва и сло бо да, овај аутор се на ро чи то за др жа ва на те о ри ји 
ко ја сло бо ду де фи ни ше као моћ ко ја при па да сва ком по је дин цу, да 
вр ши и да раз ви ја сво ју фи зич ку, ин те лек ту ал ну и мо рал ну де лат-
ност, да др жа ва ту не мо же по ста ви ти дру га огра ни че ња осим она 
ко ја су ну жна да се за шти ти сло бо да свих. Ка да је реч о де о би при-
род них пра ва и сло бо да, Жи ва но вић чи ни по де лу по кри те ри ју му 
са др жи не ових пра ва (ма те ри јал на до бра) и пре ма осо бе но сти са-
чи ња ва ју ћих овла шће ња у од но су на осо бе ност од го ва ра ју ће др-
жав не прав не ду жно сти (фор мал на до бра). У ма те ри јал ној де о би 
13)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пис за прав ну те о-

ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 47
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основ них пра ва овај аутор ви ди три гру пе пра ва: чи сто лич на или 
основ на у ужем сми слу (уро ђе на) или кла сич на чо ве чи ја пра ва( 
пра во на жи вот или ег зи стен ци ју, пра во на те ле сну це ло куп ност, 
пра во на лич ну сло бо ду кре та ња, до сто јан ство, пра во на сло бо ду 
са ве сти и ча сти, пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти, пра во на сло бо-
ду на у ке, и дру га срод на пра ва); со ци јал на и еко ном ска пра ва (пра-
во на рад и со ци јал но оси гу ра ње, пра во ин ди ви ду ал не сво ји не, и 
дру га срод на пра ва); по ли тич ка пра ва (пра во на уче шће и ути ца ју у 
др жав ним по сло ви ма за ко но дав ства, упра ве и суд ства, спор но пра-
во пра во на от пор, пра во на јед на кост пред за ко ном, пра во на сло-
бо ду удру жи ва ња и оку пља ња, пра во на сло бо ду збо ра и до го во ра, 
пра во на сло бо ду штам пе, и дру га срод на пра ва).14)

Да кле, ува жа ва ју ћи све до са да шње де фи ни ци је сло бо да се 
мо же де фи ни са ти као при род но пра во чо ве ка да сво јим вољ ним 
рад ња ма вр ши из бор са др жи не и на чин сво је де лат но сти у раз ли-
чи тим под руч ји ма ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког жи во та, али та ко 
да, др же ћи се пра вед ног за ко на и то ле ран ци је као из ра за кул ту ре 
ра зу ма, не вре ђа исту и јед на ку сло бо ду дру гих.

Из ове де фи ни ци је про из и ла зе сле де ћи атри бу ти сло бо де: 
сло бо да је при род но пра во чо ве ка; сло бо да је из раз до сто јан ства 
чо ве ка; сло бо да је са мо све сно огра ни че на пра вед ним за ко ни ма, 
од го вор но шћу и све оп штом то ле ран ци јом; сло бо да је оп шти по-
јам ко ји под ра зу ме ва по је ди не вр сте сло бо да; сло бо да је еме нент 
де мо крат ске кул ту ре и прав не др жа ве; сло бо да је на не пре ста ном 
пу ту оства ре ња и нео ства ре ња.15)

Сло бо ду је по ред ње ног де фи ни са ња, још те же и ре а ли зо ва-
ти. Пр вен стве но то би зна чи ло уки да ње и свих из во ра дру штве не 
не јед на ко сти, што је ско ро не мо гу ће јер сва ки си стем по чи ва на 
но ми нал ној јед на ко сти и прак тич ној, ве о ма по треб ној не јед на ко-
сти. Гра ђан ско дру штво да нас мо же при хва ти ти са мо пр ви сми сао 
сло бо де – по ли тич ки – док би људ ски на не ки на чин, про ти ву ре чио 
прин ци пи ма на ко ји ма по чи ва ово дру штво.16)Сло бо да се у по ли ти-
ци, да кле, ко ри сти са мо као вр ста оруж ја вла да ви не.

Бор ба за де мо крат ска и сло бод на уре ђе ња у нај ве ћој ме ри је 
би ла ру ко во ђе на ин те ре сом за по ли тич ка пра ва и сло бо де. Сма тра-
ло се да је у пра вом сми слу ре чи сло бод но са мо оно дру штво у ко-
ме по сто ји ви сок сте пен по ли тич ких сло бо да. Мо же се за кљу чи ти 
да иако по ли тич ке сло бо де пред ста вља ју ну жан услов сло бод ног 
дру штва ни ка ко ни су ње гов до во љан услов. Ни је са мо до вољ но 
14)  Исто, стр. 40 -51

15)  Исто, стр. 58

16)  Дра га на Ћо рић, Освајањеслободе, Прав ни жи вот, Бе о град бр. 10/2007, стр. 933
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има ти по ли тич ке сло бо де ко је под ра зу ме ва ју сло бод не и фер из бо-
ре, сло бод но удру жи ва ње гра ђа на у пар ти је и по ли тич ке ор га ни за-
ци је, оси гу ран при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, итд., да 
би јед но дру штво би ло сло бод но. За та кво дру штво се мо же ре ћи 
да је ви ше или ма ње де мо крат ско јер при хва та основ не по сту ла те 
де мо кра ти је и де мо крат ског од лу чи ва ња али је ди ску та бил но да би 
се у пра вом сми слу мо гло ре ћи да је сло бод но.17)

Де мо кра ти ја се, да кле, мо ра по сма тра ти као об лик за јед нич-
ког жи во та у за јед ни ци ко ји вре ди са мо ако се не ке по ли тич ке ли-
бе рал не сло бо де, по ред свих оста лих сло бо да, активнокористе, 
ако те сло бо де сви гра ђа ни симетричноуживају и ако сви доприно-
се њи хо вом да љем раз во ју. Тре ба да по но во от кри је мо, у плу ра ли-
стич кој де мо кра ти ји, оне гра ђан ске вр ли не ко је су ну жне за лич ну 
сло бо ду у гло бал ној за јед ни ци18), а тај пут по нов ног от кри ва ња и 
уста но вља ва ња тих вред но сти је сте је дан од нај зна чај ни јих дру-
штве них про це са. 

Пре ма Хел ду, ''де мо кра ти ја за слу жу је то име са мо уко ли ко 
гра ђа ни има ју моћ и сло бо ду да де ла ју као гра ђа ни, ако мо гу да 
ужи ва ју гра ђан ска пра ва ко ја им омо гу ћу ју де мо крат ско уче шће''19) 

ДОПРИНОСОДРЕДАБАМЕЂУНАРОДНИХ
ДОКУМЕНАТАДЕФИНИСАЊУСЛОБОДЕ

По ред ува жа ва ња пој мов ног од ре ђе ња сло бо де мно гих по-
зна тих ауто ра, по треб но је ува жи ти и по јам сло бо де ко ја је де фи-
ни са на у нор ма тив ном опу су број них ме ђу на род них до ку ме на та 
(де кла ра ци ја, по ве ља, кон вен ци ја, ре зо лу ци ја), а та ко ђе и устав них 
од ред би по је ди них зе ма ља.

Фран цу ска Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка и гра ђа ни на (1789), 
сма тра се као ро до на чел ник мно гих тек сто ва из обла сти пра ва и 
сло бо да ко ји ће по сле ње до ћи, све до са вре ме них ме ђу на род них 
до ку ме на та.

Пре ма Де кла ра ци ји, љу ди се ра ђа ју и жи ве сло бод ни и јед-
на ки у пра ви ма. Дру штве не раз ли ке мо гу би ти за сно ва не са мо на 
за јед нич кој ко ри сти. Циљ сва ког по ли тич ког удру жи ва ња је очу-
ва ње при род них и не за ста ри вих пра ва чо ве ка. Ова пра ва су: сло-
17)  Исто, стр. 935

18)  Cla re I. Ga u de a ni, “In Pur su it of Glo bal Ci vi ec Vir tu es”, Li be ral Edu ca tion Vol, 77 No 
3.1991, str. 14, 

19)  Dej vid Held, Демократијаиглобалнипоредак, ‘’Фи лип Ви шњић’’, Бе о град, 1997. стр. 
47 
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бо да, сво ји на, си гур ност и от пор угње та ва њу. На ро чи то се ис ти че 
од ред ба Де кла ра ци је ко јом се де фи ни ше оп шта сло бо да. Пре ма тој 
од ред би, сло бо да се са сто ји у мо гућ но сти да се чи ни све оно што 
не шко ди дру го ме: та ко, вр ше ње при род них пра ва сва ког чо ве ка 
не ма гра ни ца осим оних ко је обез бе ђу ју дру гим чла но ви ма дру-
штва ужи ва ња ових истих пра ва. Ове гра ни це мо гу би ти од ре ђе не 
са мо за ко ном. При то ме, за кон има пра во да за бра ни са мо рад ње 
штет не по дру штво, јер је за кон из раз оп ште во ље. Све оно што ни-
је за бра ње но за ко ном не мо же би ти спре че но, а ни ко не мо же би ти 
при ну ђен да чи ни оно што он не на ре ђу је. По себ но су ту зна чај не 
од ред бе ко је шти те људ ско до сто јан ство, на ро чи то оно ко је се од-
но си на кри вич ну про це ду ру, прет по став ку не ви но сти, а за тим и 
га ран ци ја сло бо де ми сли, го во ра и штам пе, и то је, пре ма Де кла ра-
ци ји, јед но од нај дра го це ни јих пра ва чо ве ка. Сва ки гра ђа нин мо же, 
да кле, сло бод но го во ри ти, пи са ти, штам па ти, с тим што од го ва ра 
за зло у по тре бу ове сло бо де у слу ча је ви ма од ре ђе ним за ко ном.

Што се ти че пра ва сво ји не, Де кла ра ци ја сво ји ну про гла ша-
ва за не при ко сно ве но и све то пра во, и у том сми слу, ни ко не мо же 
би ти ли шен овог пра ва, осим ако то очи глед но не зах те ва за ко ни-
то утвр ђе на јав на по тре ба, и под усло вом пра вич ног и прет ход ног 
обе ште ће ња.

Ка да је реч о про кла мо ва ним сло бо да ма у устав ном уре ђе-
њу Ср би је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, тре ба на ро чи то по ме ну ти 
Устав за Кра ље ви ну Ср би ју из 1888. го ди не, ко ји је у европ ским 
раз ме ра ма при хва тио иде је људ ских сло бо да и на че ла де мо крат-
ског пар ла мен та ри зма, због че га се у исто риј ско-прав ној ли те ра-
ту ри сма тра вр хун цем раз во ја устав но сти 19. ве ка. Мно ге ње го ве 
од ред бе, упра во у ма те ри ји устав них сло бо да, пред ста вља ју пре те-
чу са вре ме них устав но-прав них ре ше ња у овој обла сти. До не сен 
чи тав век по сле фран цу ске Де кла ра ци је пра ва чо ве ка и гра ђа ни на, 
овај Устав, не са мо да је у мно гим од ред ба ма ре про ду ко вао од ред-
бе Де кла ра ци је ко је се од но се на сло бо ду и основ на пра ва, већ их је 
при ла го дио сво ме вре ме ну и про сто ру и фор му ли сао на на чин ко ји 
је свој ствен са вре ме ним устав ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма.

Сло бо да је, ка ко је већ ре че но, пред мет ре гу ли са ња број них 
ме ђу на род них до ку ме на та до не се них у окви ру Ује ди ње них на ци ја 
и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Раз у ме се, ту на пр вом ме сту 
до ла зи Уни вер зал на де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка из 1948. го ди-
не,20) ко ја већ у сво јој увод ној од ред би ис ка зу је ра ци о нал ну кон-
цеп ци ју при род ног пра ва, а пре ма ко јој: сва људ ска би ћа ра ђа ју 
се сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и пра ви ма: она су об да ре на 
20)  Др Љу бо мир Ста јић – Др Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, 

Бе о град, 2007, стр. 94-97
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ра зу мом и све шћу и тре ба јед ни пре ма дру ги ма да по сту па ју у ду ху 
брат ства; сва ко има пра во на жи вот, сло бо ду и без бед ност лич но-
сти. По ред ових основ них при род них пра ва чо ве ка, Де кла ра ци ја 
пред ви ђа и дру га пра ва ко ја се, пре ма са вре ме ној тер ми но ло ги ји, 
на зи ва ју “по ли тич ким и гра ђан ским пра ви ма“. То су пра во на сло-
бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, пра во на сло бо ду мир ног 
збо ра и удру жи ва ња, пра во на сло бо ду кре та ња и из бо ра ста но ва-
ња у гра ни ца ма по је ди не др жа ве и пра во на пу шта ња сва ке зе мље, 
укљу чу ју ћи сво ју вла сти ту, и вра ћа ње у сво ју зе мљу, пра во ази ла 
од про га ња ња, пра во на јед но др жа вљан ство.

Де кла ра ци ја, за тим, про кла му је: пра во на прав ни су бјек ти-
ви тет; пра во на јед на кост пред за ко ном и на под јед на ку за шти ту 
за ко на; пра во на јед на кост у до сто јан ству и пра ви ма; пра во на пра-
вич но и јав но су ђе ње; пра во на прет по став ку не ви но сти док се не 
утвр ди кри ви ца; пра во на ле га ли тет у кри вич ном по ступ ку.

По сле ово га, Де кла ра ци ја пред ви ђа и чи тав низ со ци јал них 
пра ва, као и оних ко ја про из и ла зи из ра да. То су: пра во на рад, пра-
во на со ци јал но оси гу ра ње, сло бо дан из бор за по сле ња и за до во-
ља ва ју ће усло ве ра да, пра во на јед на ку пла ту за јед нак рад, пра во 
сту па ња у син ди кат, пра во на шко ло ва ње, пра во на стан дард ко ји 
га ран ту је здра вље и бла го ста ње, пра во уче шћа у кул тур ном жи во-
ту за јед ни це, пра во на за шти ту аутор ског пра ва, пра во на скла па ње 
бра ка и осни ва ње по ро ди це. Де кла ра ци ја по себ но пред ви ђа пра во 
сва ко га да по се ду је имо ви ну, сам или у за јед ни ци с дру ги ма, и да 
ни ко не сме би ти са мо вољ но ли шен сво је имо ви не.

Као што се ви ди Де кла ра ци ја је об у хва ти ла чи тав збор ник 
пра ва из обла сти по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да, као и из обла-
сти еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва. Кон вен ци је и дру-
га од го ва ра ју ћа ме ђу на род на до ку мен та ко ја су, из ове обла сти, ка-
сни је до не се на, са мо су пре ци зи ра ле и да ље ре гу ли са ле ова пра ва. 
Оту да, за ову Де кла ра ци ју мо же се ре ћи да пред ста вља из вор из 
ко га су про и за шла мно га уни вер зал на и ре ги о нал на ме ђу на род на 
до ку мен та ко ја ре гу ли шу ши ро ку област сло бо да и људ ских пра ва 
уоп ште. 

Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма из 
1966. пред ви ђа да сви на ро ди има ју пра во на са мо о пре де ље ње и на 
осно ву ово га пра ва они сло бод но од ре ђу ју свој по ли тич ки по ло жај 
и сло бод но спро во де свој при вред ни, дру штве ни и кул тур ни раз-
вој. Ина че, Пакт бли же од ре ђу је пра во на жи вот и пра во на сло бо ду 
и лич ну без бед ност, пра во на сло бо ду кре та ња, пра во на сло бо ду 
ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти, пра во сло бод ног удру жи ва-
ња, пра во уче ство ва ња у во ђе њу јав них по сло ва, као и дру га пра ва 
срод на по ме ну тим.
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Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма из 1966. по ла зе ћи од основ них од ред би Уни вер зал не де-
кла ра ци је о пра ви ла чо ве ка из 1948. го ди не, бли же од ре дио и ре гу-
ли сао чи та ву це ли ну ових пра ва. При зна ју ћи да ова пра ва про из и-
ла зе из уро ђе ног до сто јан ства људ ске лич но сти. Пакт је пред ви део 
пра во на рад ко је под ра зу ме ва пра во сва ког ли ца да до би је мо гућ-
ност да обез бе ди се би сред ства за жи вот сло бод но иза бра ним и 
при хва ће ним ра дом. Ина че, Пакт ре про ду ку је и да ље пре ци зи ра 
она пра ва ко ја су пред ви ђе на Уни вер зал ном де кла ра ци јом о пра ви-
ма чо ве ка из 1948, а ко ја се од но се на сфе ру еко ном ских, со ци јал-
них и кул тур них пра ва.21)

Европ ска кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них 
сло бо да из 1950. по твр ђу је сво ју ду бо ку ве ру у оне основ не сло бо-
де ко је су те мељ прав де и ми ра у све ту и ко је се нај бо ље одр жа ва ју 
ствар ном по ли тич ком де мо кра ти јом, с јед не стра не, и за јед нич ким 
схва та њем и по што ва њем људ ских пра ва од ко јих оне за ви се, с 
дру ге стра не. Кон вен ци ја нај пре ре гу ли ше пра во на жи вот, а за тим 
пред ви ђа да ни ко не мо же би ти под врг нут му че њу или не чо веч ном 
или по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу. У том сми слу је и 
од ред ба пре ма ко јој се ни ко не мо же др жа ти у роп ству или роп ском 
по ло жа ју. Пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти под ра зу ме ва 
да ни ко не мо же би ти ли шен сло бо де, осим у слу ча је ви ма пред-
ви ђе них за ко ном. Сва ко ко ме су по вре ђе на ова пра ва као и сло бо-
де пред ви ђе не у овој Кон вен ци ју, има пра во на де ло тво ран прав ни 
лек пред на ци о нал ним вла сти ма, без об зи ра је су ли по вре ду из вр-
ши ла ли ца ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству. Ра ди за шти те 
људ ских пра ва Кон вен ци јом је уста но вљен Европ ски суд за људ ска 
пра ва ко ји ра ди као стал ни ор ган. До пун ским про то ко ли ма уз ову 
Кон вен ци ју пре ци зи ра на је на ро чи то сво јин ска сло бо да, сло бо да 
кре та ња, уки да ње смрт не ка зне, за га ран то ва не су сло бо де у обла-
сти кри вич не про це ду ре. У ства ри, и ова Кон вен ци ја ре про ду ку је 
основ не сло бо де ко је је про кла мо ва ла Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
пра ви ма чо ве ка из 1948. го ди не.

По ве ља о основ ним пра ви ма Европ ске уни је из 2000. гру пи-
ше пред ви ђе на људ ска пра ва у шест гру па ци ја, и то: до сто јан ство, 
сло бо де, јед на кост, со ли дар ност, пра во гра ђан ства, прав да. По ве ља 
ре про ду ку је из ве сне од ред бе из Уни вер зал не де кла ра ци је о пра ви-
ла чо ве ка (1948) и Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва 
и основ них сло бо да (1950), при ла го ђа ва ју ћи их ци ље ви ма Уни је. 
Та ко, По ве ља пред ви ђа раз ли чи те вр сте сло бо да као што су: пра во 
21)  Исто, стр. 56
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на сло бо ду и без бед ност; по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи-
во та; за шти та по да та ка лич не при ро де; пра во на брак и осни ва ње 
по ро ди це; сло бо да ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти што укљу-
чу је и сло бо ду про ме не ве ре или уве ре ња; сло бо да из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња; сло бо да оку пља ња и удру жи ва ња; сло бо да умет но-
сти и на у ке; пра во на обра зо ва ње; про фе си о нал не сло бо де и пра во 
на рад; сло бо да пред у зет ни штва и пра во вла сни штва; пра во ази ла; 
за шти та у слу ча је ви ма уда ља ва ња, про те ри ва ња и екс тра ди ци је, 
што под ра зу ме ва да су за бра ње на ко лек тив на про те ри ва ња. По ве-
ља пред ви ђа и дру га пра ва и сло бо де ко је су срод не по ме ну тим 
пра ви ма и сло бо да ма. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. са др жи број не од ред бе ко-
ји ма се ре гу ли шу раз ли чи те вр сте сло бо да по шту ју ћи сво ју тра ди-
ци ју као и ра ти фи ко ва не ме ђу на род не кон вен ци је и оп ште при хва-
ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Мо же се ре ћи да овај Устав у 
том сми слу са др жи, ка ко по ква ли те ту и по кван ти те ту, ве ћи број 
од ред би у по ре ђе њу са не ким дру гим устав ним ак ти ма ком па ра-
тив ног пра ва. Та ко, овај Устав, по сле увод них од ред би о вла да ви ни 
пра ва, по све ћу је људ ским пра ви ма и сло бо да ма чи тав дру ги део 
ко ји са др жи пре ко 60 од ред би (чл. 18 до чл. 81) ко ји ма се нај пре 
ис ка жу основ на на че ла основ них и ма њин ских пра ва и сло бо да, 
а за тим чи тав низ тра ди ци о нал них сло бо да, до сто јан ства и сло-
бо де лич но сти у раз ли чи тим под руч ји ма, све до од ред бе по све ће-
не раз ви ја њу ду ха то ле ран ци је у овој обла сти пра ва. Ка да је реч о 
основ ним ег зи стен ци јал ним сло бо да ма, Устав по ла зи од ста ва да 
је људ ско до сто јан ство не при ко сно ве но и да су сви ду жни да га 
по шту ју и шти те. За тим сле де број не од ред бе о пра ву на сло бо ду 
у раз ли чи тим обла сти ма, ко је у ства ри, сход но тра ди ци ји срп ске 
устав но сти, ре про ду ку ју од го ва ра ју ће од ред бе ме ђу на род них до-
ку ме на та уни вер зал ног и ре ги о нал ног ка рак те ра. 22)

Раз ма тра њем пој ма сло бо де у фи ло зоф ском и прав но-фи ло-
зоф ском сми слу, као и нор ма тив ном из ра зу ме ђу на род ног и на ци о-
нал ног за ко но дав ства, као пр ви за кљу чак се на ме ће да је у пи та њу 
јед на од основ них уста но ва сва ког ин ди ви ду а ли те та и сва ке дру-
штве но сти.

Број не вр сте сло бо да и мно ге де фи ни ци је ко је се про сти ру, 
не са мо на под руч ју пра ва и прав не на у ке, већ и на ши ро ком по љу 
фи ло зо фи је, пси хо ло ги је, ак си о ло ги је, еко но ми је, мо ра ла, кул ту-
ре и оп ште ци ви ли за ци је-го во ре о хо ри зон ту и чи та вом мо за и ку 
сло бо да у ко ме се чо век лак ше сна ла зи не го што сво јим до при-
22)  Устав Ре пу бли ке Ср би је, Јав но пред у зе ће, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 16-42
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но сом тај бу кет сло бо да мо же да обо га ти. Да би се сло бо да као 
уни вер зал на људ ска вред ност мо ра по сто ја ти петнужнихуслова
заслободу:23) Прво. Он то ло шки усло ви сло бо де не ког су бјек та је 
објективнопостојањевишемогућности, ал тер на ти ва у да тој си-
ту а ци ји, из ме ђу ко јих тај су бјект мо же да би ра и сво јом де лат но-
шћу јед ну од њих пре ве де у ствар ност. Ако су све мо гућ но сти сем 
јед не ис кљу че не, мо же се има ти са мо илу зи ја сло бо де. Оквир тих 
објек тив них мо гућ но сти чи ни он то ло шку осно ву људ ске сло бо де. 
За ко ни су огра ни ча ва ју ћи чи ни о ци сло бо де, док су дру штве не ин-
сти ту ци је пред у слов од го вор не сло бо де, али и чи ни лац ње ног ре-
ду ко ва ња. Др жа ва и пар ти је су као оту ђе ни цен три по ли тич ке мо-
ћи исто риј ски по твр ђе ни чи ни о ци по ли тич ке не сло бо де ви ше не го 
упо ри шта сло бо де, па је нео п ход но кон сти ту и са ње нових, демо-
кратскихцентараполитичкемоћи, не по сред но од го вор них би ра-
чи ма, ко ји елиминишупартије као моћ не ар ти фи ци јел не пре пре ке 
људ ској сло бо ди. Све у све му, ка да је реч о окви ри ма мо гућ но сти, 
па жњу увек тре ба обра ти ти на две ства ри; пр во, по сто је број не ин-
сти ту ци је ко је, при вид но про ши ру ју, а ствар но огра ни ча ва ју по ље 
мо гућ но сти, и дру го, ал тер на ти ве мо ра ју би ти не са мо фор мал но, 
не го и фак тич ки отво ре не. 

Другиуслов је свестопостојећимотворениммогућности-
ма. Свест о ре ал ним ал тер на ти ва ма је пси хо ло шки услов сло бо де. 
Ако оне ни су до ве де не до све сти и схва ће не као ал тер на ти ве ме ђу 
ко ји ма се мо же би ра ти, оне ће као мо гућ но сти би ти про пу ште не. 
Зна ње о мо гућ но сти ма тре ба ста ви ти у кон текст ши рих це ли на ко-
је ће им да ти сми сао. При том зна ње се не по кла па пот пу но са све-
шћу услед не до стат ка ин фор ма ци је. Кри тич ка са мо свест се ја вља 
као бло ка тор оп ци ја ко је су у су прот но сти са ска лом вред но сти и 
тре нут ним ци ље ви ма су бјек та. За тим, ли ми ти ра ју ћи чи ни лац је и 
за ма гље ност гра ни ца по ља објек тив них мо гућ но сти. Из ме ђу оног 
што је си гур но мо гу ће и оног што је си гур но не мо гу ће по сто ји 
увек, ма ње или ве ће, под руч је нео д ре ђе но сти. За то је ну жно пре-
по зна ти и чи ни о це ко је де фи ни тив но од ре ђу ју оквир мо гућ но сти 
јед не осо бе: фи ло зо фи ју жи вље ња, (бли ска phronesis), ка рак тер и 
ње го ве про ме не, ира ци о нал на ве ро ва ња, стра сти и афек те. На рав-
но, по гре шно је при том ми сли ти да сви љу ди има ју би ло ка кву фи-
ло зо фи ју жи вље ња, а и кад је има ју ве ћи на је за хе до ни зам, а не 
ху ма ни зам или, нпр. сто и ци зам. Уз то, нео п ход но је же ле ти исти ну, 
има ти во љу за сло бо ду, во љу за ства ра лач ку моћ и об зир пре ма 
дру ги ма. 

23)  Дра ган Си ме у но вић, Слобода, Есеј о књи зи Ми ха и ла Мар ко ви ћа, Слободаипракса, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 3-4/1997, стр. 177-180
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Следећи услов сло бо де је аутономниизбор. Из бор ме ђу мо-
гућ но сти ма мо ра би ти учи њен на осно ву на че ла и кри те ри ју ма, ко-
је је су бјект сам се би про пи сао или ко је је од дру гих при хва тио 
кри тич ком ре флек си јом. На кон од ре ђи ва ња пој ма ауто ном но сти 
и кри тич ког раз ли ко ва ња ауто но ми је од хе те ро но ми је, ано ми је, 
аутар хи је, и хе те рар хи је нео п ход но је рас пли та ње за мр ше них ве-
за ауто ном но сти са ра ци о нал но шћу и мо рал но шћу из бо ра да би 
се утвр ди ло ка ко ми ни мал ни по јам ауто ном но сти не мо ра има ти 
од ли ке ни ра ци о нал но сти ни мо ра ла, али и то да се на ви шим ни-
во и ма ауто ном но сти она увек про жи ма и са ра ци о нал но шћу и са 
мо ра лом.

Четврти нео п хо дан услов слободе је делатностпоауто-
номномизбору. Сло бо да во ље мо ра би ти пра ће на сло бо домдела-
ња. Чо век мо ра прак тич но по сту па ти на осно ву ауто ном ног из бо-
ра, ина че ће би ти не сло бо дан, слаб чо век (akrates) ко ји из не ве ра ва 
свој соп стве ни из бор. У обра зла га њу овог усло ва сло бо де ло гич но 
се сти же до ре ше ња јед ног од тра ди ци о нал них псе у до про бле ма ко-
ји је на стао из јед не од нај ве ћих кон фу зи ја у исто ри ји фи ло зо фи-
је, на ла зе ћи су штин ску раз ли ку из ме ђу самоодређене иузроковане 
де лат но сти при раз ма тра њу су бјек тив них чи ни ла ца ко ји де тер ми-
ни шу оства ре ње из бо ра. Ко ре лат сло бод не де лат но сти је од го вор-
ност за оно што чи ни мо реч ју и де лом. Сло бо да ре чи има гра ни це 
баш као и сло бо да де ла ња у не на ру ша ва њу сло бо де и не и за зи ва њу 
угро же но сти дру гог. За сло бод ну де лат ност по сто ји од го вор ност, 
али мо рал на ни је увек и прав на. 

Последњи, али с оста лим јед на ко ва жан услов сло бод не де-
лат но сти је одсуствопринудеиконтроланадоколином. Су шти на 
сло бо де ни је у од су ству при ну де и од су ству пре пре ка оства ре њу 
ци ље ва, ка ко то ина че сма тра ју мно ги у фи ло зо фи ји. Сло бо да је 
моћ, ис по ље на и као до во љан сте пен кон тро ле над око ли ном да 
се мо гу са вла да ти пре пре ке оства ре њу свог ауто ном но иза бра ног 
ци ља. 

Бу ду ћи да по сто ји раз ли ко ва ње раз ли чи тих ни воа сло бо де, 
до зво ља ва се да под од ре ђе ним усло ви ма и не ис пу ње ност не ког од 
по бро ја них, од но сно пот пу на ис пу ње ност бар јед ног од ових пет 
усло ва, ипак упу ћу је на по сто ја ње сло бо де, али са мо као де ли мич-
не, од но сно не пот пу не. Тек пот пу на ис пу ње ност свих на ве де них 
усло ва омо гу ћу је умнуслободу ко ја је сло бо да не са мо у сми слу 
од ре ђе ног ду хов ног ста ња, већ и у сми слу практичкогстварала-
штва. 

Без сум ње, та кав по јам сло бо де има нормативанкарактер 
јер је из ве ден као по је ди нач ни или дру штве ни идеал, ма да не као 
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иде ал у ше ле ров ском сми слу вред но сти по се би, или у не ком тран-
сцен ден тал ном сми слу.

Сход но осно ва ма уста но вља ва ју се и три раз ли чи та зна-
че ња борбе за слободу, а ти ме и трагичног у бор би за сло бо ду: 
тра гич но као обе сми шља ва ње пр во бит ног про јек та услед деј ства 
спо ља шњих си ла (ну жно сти и слу ча ја); тра гич но као уни ште ње 
ин ди ви ду ал не ег зи стен ци је и свих по је ди нач них про је ка та бор бе 
за сло бо ду (смрт), и тра гич ност по себ но сти у бор би за сло бо ду ( 
по себ но до бро про тив дру гог по себ ног до бра и ин ди ви ду ал ност 
тра ги ча ра).

Ху ма ни стич ки за сно ва на иде ја узвишености афир ми ше жи-
вот, а не смрт у ан га жо ва но сти за сло бо ду, прав ду и дру ге уни вер-
зал не вред но сти ста вља њем те жи шта на етичку ди мен зи ју жи во та 
и ства ра ла штва. 24)

Бор ба за сло бо ду има раз ли чи те фа зе; са мо јед на од њих мо-
же има ти тра гич ни ка рак тер и са мо она омо гу ћу је лич но сти да се 
по на ша на на чин у ко ме има ле по те и уз ви ше но сти. У пр вој при-
прем ној фа зи чо век ко ји, пре све га, хо ће да бу де сло бо дан не са мо 
да до ла зи до све сти о да тим отво ре ним, објек тив ним мо гућ но сти-
ма, већ ула же ми са о ни и вољ ни на пор да тај бив ству ју ћи оквир 
мо гућ но сти про ши ри. Ово је пре ли ми нар на фа за у ко јој кри тич ка 
ре флек си ја от кри ва гра ни це на ше де лат но сти и про јек ту је шта се 
ре ал но мо же про ме ни ти у си ту а ци ји и у на ма, што би отво ри ло 
но ве мо гућ но сти. Дру га фа за је уну тра шња бор ба про тив ауто ри-
те та (про тив хе те ро но ми је) - а за ауто ном ни из бор ци ље ва. Сле-
де ћа фа за је бор ба за соп стве ну уну тра шњу до след ност, и за по-
на ша ње у скла ду с при хва ће ним ци ље ви ма, за пред у зи ма ње свих 
оних прак тич них ко ра ка ко ји мо ра ју сле ди ти ако смо сво је ци ље ве 
и про јек те при хва ти ли истин ски, аутен тич но, без ''ла жне ве ре'', без 
ра ци о на ли за ци је. То је бор ба с акратесом у се би, с чо ве ком сла бе, 
не по сто ја не во ље, ко ји не жи ви сво ју фи ло зо фи ју, ко ји зна шта би 
тре ба ло да чи ни, али не ма сна ге да то и учи ни.

Нај зад, ула зи мо у ону фа зу бор бе за сло бо ду у ко јој прак тич-
ки де лу је мо и су да ра мо се с ве ћим или ма њим, а че сто и не са вла-
ди вим, от по ром спо ља шњих си ла. То је она фа за у ко јој сло бо дан 
чо век мо же по ста ти тра гич ни ју нак, али се упра во у про це су стра-
да ња мо же ис по љи ти каоузвишена лич ност.25)

24)  Исто,

25)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 
1997, стр. 326-327
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Summary
In this article author defined the notion of freedom from a phil-

osophical-legal aspect and analyzed the most significant domestic and 
international legal acts dealing with the problematics of human free-
dom and freedomi n general sense as a universal value. Taking into 
consideration the interdisciplinary approach to the issue in question, it 
is possible to define freedom as a natural right of a human being to arbi-
trarily select the content and way of his/her activity in different areas of 
individual and communal life by respecting rightful law and tolerance 
as an expression of the culture of ratio, not harming the same and equal 
freedom of others. 
Key Words:  freedom, human being, law, politics, philosophy, sociology, hu-

man rights
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СМИСАОПОЛИТИЧКОГ
ИНОВИПОЧЕЦИКОДХАНЕАРЕНТ

Резиме
У овом члан ку аутор ар гу мен ти ше у при лог спе ци фич но сти 

по ли тич ко-фи ло зоф ског про јек та Ха не Арент као осо бе не син те-
зе ан тич ког и мо дер ног ис ку ства по ли тич ког ко је обра зу је иде ју 
о pra xis-у као сло бод ном де ла њу. Ве за из ме ђу zoon po li ti kon-а и 
zoon lo gon ec hon-а код Арент оства ру је се кроз фор ме “би ва ња-за-
јед но” у јав ној сфе ри, где се исто вре ме но ус по ста вља ју по ли тич-
ки су бјек ти ви тет и по ли тич ка за јед ни ца. Реч је о кре та њу ко је се 
пр вен стве но од ви ја у ди мен зи ји “бу дућ но сти са да шњо сти” у ко јој 
се иде ја “но вих по че та ка” по ја вљу је као кон сти ту тив на за услов 
мо гућ но сти по ли тич ког. На тај на чин, основ на ка рак те ри сти ка по-
ли тич ког про на ла зи се у за по чи ња њу као од го во ра њу на до га ђа је.
Кључ не ре чи: по ли тич ко, по ли тич ка фи ло зо фи ја, плу ра ли зам, ин тер су-

бјек тив ност, моћ, но ви по че ци, бу дућ ност са да шњо сти, 
до га ђај, не пред ви дљи вост, сло бо да.

PRAXISИПОЉЕПОЛИТИЧКОГ

Иако је на чин пи са ња Ха не Арент, као и оп сег и ши ри на те ма 
ко ји ма се ба ви ла, у нај ве ћем бро ју слу ча ја и углав ном оправ да но 
ка рак те ри са но обе леж јем дис пер зив но сти, спе ци фич на по ве за-
ност из ме ђу ње них глав них де ла, по пут The Hu man Con di tion, On 
Re vo lu tion, Bet we en Past and Fu tu re, Cri sis of the Re pu blic и The Ori
gins of To ta li ta ri a nism, све до чи о раз ли чи тим, нај че шће ин ди рект-
ним на чи ни ма из ла га ња од ре ђе них пој мо ва у окви ру је дин стве ног 
те о риј ског про јек та. То зна чи да је ве ћи део де ла Ха не Арент мо гу-
ће са гле да ти као ре флек си ју и ана ли зу по је ди них исто риј ско-по ли-
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тич ких и по ли тич ко-фи ло зоф ских те ма у од ре ђе ним кон тек сти ма, 
али при то ме има ју ћи на уму сми сао њи хо ве уну тра шње ве зе. На 
тај на чин, осврт по пут ана ли зе фран цу ске и аме рич ке ре во лу ци-
је (On Re vo lu tion), или по ку шај да се пре по зна и раз от кри је осо-
бе ност то та ли та ри зма као струк тур но су прот ста вље ног pra xis-у 
(The Ori gins of To ta li ta ri a nism, Vi ta Ac ti va  The Hu man Con di tion), 
по треб но је са гле да ти упра во као на сто ја ња да се са раз ли чи тих 
аспе ка та од го во ри на од лу чу ју ће пи та ње - шта кон сти ту и ше по ље 
по ли тич ког. 

У бит ном сми слу, по ље по ли тич ког код Ха не Арент пред ста-
вља и обра зу је се као по ље pra xisа, као сло бод ног про сто ра људ
ске де лат но сти чи ји вр хов ни циљ је упра во афир ма ци ја сло бо де 
- као исто вре ме но уни вер зал не и пр ве вред но сти и глав ног обе
леж ја по ли тич ког де ло ва ња. Већ са ма чи ње ни ца да је овај об лик 
без ма ло не рас ки ди ве пој мов не син те зе на де лу у од го во ру на глав-
но пи та ње Ха не Арент упу ћу је на то да је по ла зи ште за ње но раз-
у ме ва ње по ли тич ког по треб но пре све га са гле да ти као те о риј ски 
зах тев, усме рен на пре и спи ти ва ње основ них ка те го ри ја по ли тич ке 
те о ри је, и у том сми слу из град ње осо бе не по ли тич ке фи ло зо фи је. 

Овај те о риј ски зах тев1), у ко јем се раз у ме ва ње по ја вљу је као 
пр ви и кључ ни по ли тич ко-те о риј ски ре флекс, са здан је и функ ци-
о ни ше на на пе то сти и ми са о ној тен зи ји из ме ђу ан тич ке и мо дер-
не ми сли, тј. сво је вр сне об но ве ари сто те лов ског мо де ла по ли тич ке 
фи ло зо фи је кроз ко ји се уте ме љу је ве за zoon po li ti kon и zoon lo gon 
ec hon, и чи ње ни це да се ова вр ста „су сре та“ од и гра ва на бит но мо-
дер ној аго ри. За Арент то пре све га зна чи раз у ме ва ње кон ти гент но-
сти по ли тич ког су бјек та у ње го вом де ла њу и по тра зи за сло бо дом, 
упра во у сми слу у ко јем се по ли тич ко ус по ста вља и на ста је у кон-
струк тив ном су сре ту со крат ско-ари сто те лов ског мо мен та ис ка за-
ног у ста ву “Бу ди оно што је си!” и ма ки ја ве ли јев ског пре о кре та 
ко ји гла си “По ста ни оно што је си!”. На пе тост и при вид на не по-
мир љи вост ова два мо мен та, кроз ко ју се па ра диг ма тич но осли ка-
ва це ло куп на по ли тич ка он то ло ги ја ан тич ког и мо дер ног схва та-
ња по ли ти ке чи ни срж и отва ра про стор за из град њу је дин стве не 
ин тер пре та ци је по ли ти ке Ха не Арент, ар ти ку ли са не у уви ду да је 
нео п ход но са гле да ти на чин на ко ји ари сто те лов ски zoon po li ti kon 
1)  У том сми слу Ха на Арент пи ше: “ I ad mit that I am, cer ta inly, pri ma rily in te re sted in un der

stan ding. That is com ple tely true. I ac cept that they are ot hers, which are pri ma rily in te re sted 
in do ing so met hing. I am not. I can li ve and not do anything. Ho we ver, I can not li ve if I do not 
try to un der stand what is go ing on.” “On Han nah Arendt”, in M.A. Hill ed, Han nah Arendt: 
The Re co very of the Pu blic World, p. 303. Та ко ђе, по ме ни мо да је упра во ова спе ци фич на 
по зи ци ја ре флек си је, пра ће на нео п ход ном те о риј ском дис тан цом, раз лог за пре че сто 
не ра зу ме ва ње ње ног есе ја Eic hmann in Je ru sa lim  Re port on the ba na lity of Evil.
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де лу је у по љу кон ти гент но сти као и у по љу су сре та са дру го шћу, 
ко ја се ја вља као “фун да мен тал но кон сти ту тив на” за вла сти ти чин 
са мо ства ра ња. 

Ова по себ ност при сту па Ха не Арент из ме то до ло шке рав ни 
ре флек ту је се у са др жај ну ра ван у ко јој, да кле, ни је реч ни о не-
кри тич ким при хва та њу ан тич ке тра ди ци је ни о ad hoc ско ку у мо-
дер ни или пост мо дер ни (Vil la 1996) при ступ иако су и ти мо мент 
при сут ни, већ нај пре о но вом по ли тич ком од го во ру на пи та ње о 
по ли тич ком, ко ји се ме ри кри те ри ју мом им пле мен та ци је те о риј-
ских па ра диг ми у кон крет ној исто риј ско-по ли тич кој прак си. Сто га 
је нео р то док сни и је дин стве ни про јект Ха не Арент го то во не мо гу-
ће под ве сти под окви ре уоби ча је не кла си фи ка ци је у по ли тич ким 
на у ка ма и по ли тич кој фи ло зо фи ји, об зи ром да је у ње ном де лу пре 
све га реч о те о риј ском зах те ву за (но вом) ре флек си јом пој мо ва и 
ис ку ста ва сло бо де, ре во лу ци је, мо ћи, ауто ри те та, исто ри је и на
си ља – као по ља “људ ске си ту а ци је” (vi ta ac ti va) у ко јем се раз-
от кри ва сми сао pra xis-а и по ли тич ког као сло бо де. Pra xis као са-
мо ства ра ње и са мо по ста ја ње, по пут умет но сти ко јом се по ја вљу је 
људ ско де ла ње за Арент је је ди на мо гућ ност оства ре ња људ ске 
сло бо де, де ла ње гра ђа ни на у ре пу бли ци ко ји се соп стве ним по ста-
ја њем кроз pra xis и ак тив ну пар ти ци па ци ју по твр ђу је као гра ђа-
нин, исто вре ме но афир ми шу ћи свој осо бе ни људ ски по тен ци јал 
као zoon po li ti kon.2) 

Де ла ње као pra xis, у том сми слу, за Ха ну Арент озна ча ва је-
ди ну ак тив ност ко ја се од и гра ва не по сред но из ме ђу љу ди, у од но-
су “ли цем-у-ли це” као до га ђа ју ко ји се пре све га зби ва кроз је зик 
и на тај на чин од го ва ра “људ ском ста њу” плу ра ли зма.3) По ста ја ње 
кроз pra xis сто га исто вре ме но упу ћу је не са мо на пре по зна ва ње 
и од но ше ње спрам “дру го сти” већ упра во као та кво на про цес у 
ко јем ин ди ви ду ал ност по ста је, оства ру ју ћи свој осо бе ни људ ски 
по тен ци јал, у овом су сре ту ко јим се кон сти у ти ше по ли тич ко као 
сло бо да. Отуд глав но на че ло по ли ти ке за Ха ну Арент гла си: “Ra i
son d’etre по ли ти ке је сло бо де, а ње но по ље ис ку ства је де ла ње.”4) 
У том сми слу, раз ли чи ти об ли ци не сло бо де о ко ји ма у ра зним при-
ли ка ма Арент рас пра вља - од на си ља то та ли та ри зма, тех ни ка до-
ми на ци је, пре ко ши ре ња кон зу ме ри зма у ма сов ним дру штви ма до 
ко ло ни јал ног им пе ри ја ли зма – на раз ли чи те на чи не пред ста вља-
2)  Без сум ње, мно штво вр ло про бле ма тич них кон се квен ци из ви ре из на чи на на ко ји Арент 

пре у зи ма раз ли ку из ме ђу oikos-а и po lis-а и да љих раз ли ка из ме ђу при ват ног и јав ног а 
за тим из ме ђу дру штве ног и по ли тич ког, што је ме ђу тим, пред мет по себ ног ис тра жи ва-
ња. Оп шир ни је ви де ти Арендт, Х. Vi ta Ac ti va (The Hu man Con di tion), pp. 3-25.

3)  Arendt, H. The Hu man Con di tion, стр.7.

4)  Arendt, H. Bet we en Past and Fu tu re, стр.146.
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ју не га ци ју и уни ште ње pra xis-а као сло бод не људ ске де лат но сти 
ко ја соп стве ну свр ху има у се би а ка рак те ри са на је ди ја ло шком 
струк ту ром ко ја исто вре ме но функ ци о ни ше као ме диј по ја ве (по-
ли тич ке) су бјек тив но сти и при зна ња дру гог. То је кре та ње у ко јем, 
као у јед ном чи ну, на ста ју по ли тич ки су бјек ти ви тет и по ли тич ка 
за јед ни ца, где се pra xis оства ру је кроз об ли ке “би ва њаза јед но” 
(“be ing-to get her”), ко је сто га по сле дич но от кри ва не са мо ду бо ку 
има нент ну ве зу ин ди ви ду ал но сти и за јед ни це већ и од нос ме ђу-
соб не за ви сно сти из ме ђу са мо ства ра ња и ин тер су бјек тив но сти као 
par ex cel len ce ар ти ку ла ци је до га ђа ња по ли тич ког. “Би ва ње-за јед-
но”, да кле, по ја вљу је се као оства ри ва ње људ ског по тен ци ја ла (као 
по тен ци ја ла људ ско сти), у фор ми јед на ко сти (iso no mia) и ак тив не 
пар ти ци па ци је, а од и гра ва се у вре мен ској ди мен зи ји “бу дућ но сти 
са да шњо сти” кроз сло бод но де ла ње. Об зи ром, на и ме, да Ха на 
Арент, сле де ћи у то ме Хај де ге ра, од ба цу је би нар не опо зи ци је из-
ме ђу есен ци је и ег зи стен ци је и по ја ве и ствар но сти, исто вре ме но 
ин си сти ра на вре ме ну по ли тич ког као по ста ја ња сло бо де, pra xis 
ху ма ни зам о ко јем го во ри сме шта се у ра ван “бу дућ но сти са да-
шњо сти” као про сто ра ди ја ло га. По ли ти ка као до га ђа ње pra xis-а 
та ко се по ја вљу је као ме ра оства ре ња це ло куп не ху ма но сти у мно-
штву аспе ка та је зи ка, мо рал но сти, кул ту ре и чи та вог по ља зна че
ња и уло ге ових фе но ме на у на ста ја њу за јед ни це. 

Али, ако је са свим из ве сно да Арент у раз у ме ва њу сми сла 
по ли тич ког и усло ва до га ђа ња по ли ти ке од ба цу је сва ки на ту ра ли-
зам, као и ка те го ри ју “жи во та” (ан ти ци пи ра ју ћи знат но ра ни је, на 
тај на чин, не ке од од лу чу ју ћих са вре ме них кри ти ка би о по ли ти ке 
као по ли ти за ци је жи во та), исто вре ме но од ба цу ју ћи и ка те го ри ју 
“ра да” и “дру штве ног пи та ња” (те мељ на раз ли ка из ме ђу “so cial” 
и “po li ti cal”), по ста вља се пи та ње ни је ли, ме ђу тим, сми сао по ли-
тич ког од већ про ши рен на про стор ети ке, на у ке и кул ту ре? Ово 
је обр ну то пи та ње од чу ве ног пи та ња Ме ри Ме кар ти (Mary Mc-
Carthy), ко је је гла си ло да ако се “дру штве на пи та ња” ис кљу че из 
по ли тич ке аре не он да ни шта не оста је од по ли тич ког тј. не ви ди се 
се на шта би се “ди ја лог” уоп ште од но сио. 

На про тив, pra xis као са мо ства ра ње, као про из вод ња но вог, 
од но си се на це ло ку пан про стор по тен ци јал но сти људ ског све та 
ко ја се оства ру је у су сре ту “ли цем-у-ли це”, на по ста ја ње ху ма ни-
те та у мно штве но сти раз ли чи тих аспе ка та као ства ра ње “људ ског 
про сто ра сло бо де” у исто ри ји5), кроз тем по рал ност ко ја као “по ста-
5)  “Ан ти-ме та фи зич ка” кон цеп ци ја исто ри је Ха не Арент у овом сми слу мо же се до ве сти 

у ве зу са Бе ња ми но вим (Wal ter Be nja min) схва та њем, пре ма ко јем је пи са ње исто ри је 
је ди но мо гу ће у фор ми мо де ла тј. на на чин “отва ра ња” кон ти ну у ма исто ри је за раз у ме-
ва ње дис кон ти ну и те та. 
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ја ње би ћа” упу ћу је на на чин на ко ји је Арент од ре ди ла ми сао – као 
до га ђај из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти. А ако тај про стор де лу-
је од већ ши ро ко, ако се по вре ме но чи ни да по ље по ли тич ког код 
Арент се же све до кул ту ре, те о ри је и ети ке, те да се у том сми слу 
од и гра ва јед на дру га чи ја “де по ли ти за ци ја по ли ти ке”, по треб но је 
има ти у ви ду да Арент за пра во увек го во ри о усло ви ма мо гућ но сти 
по ли тич ког, да је пред мет ње ног ин те ре со ва ња мо гућ ност по ли ти-
ке, у сми слу у ко јем је пре вас ход но реч о вр сти фор мал не ана ли зе 
и кон сти ту и са њу vi ta ac ti va. 

Ово има не ко ли ко ва жних кон се квен ци. Пр во, чи ни се да од-
нос из ме ђу те о ри је и прак се код Ха не Арент не од го ва ра са свим 
ње ном че стом ин си сти ра њу на раз дво је но сти ових под руч ја6): 
усло ви мо гућ но сти по ли тич ког и ства ра ње по ли тич ког нео до љи во 
у струк тур ном сми слу ли че упра во на “до га ђа ње ми шље ња”, и то 
не са мо у ди мен зи ји и раз у ме ва њу тем по рал но сти већ и у бит ни јем 
сми слу да се као услов и исто вре ме но до га ђа ње по ли тич ког по ја-
вљу је то тал на сло бо да као чи ста де лат ност. По јам “чи сте де лат-
но сти” код Ха не Арент из ви ре из Хај де ге ро вог пој ма ur sprun glich, 
а у ши рем кон тек сту та ко ђе сто ји у ве зи са Ху сер ло вом и Хај де ге-
ро вом фе но ме но ло шком ме то до ло ги јом као при ме на Zu den Sac hen 
Selbst (по вра так са мим ства ри ма) на сфе ру прак тич ног и по ли тич-
ког. 

Шта ово зна чи за сми сао и оства ре ње по ли тич ког? С јед не 
стра не, сва ка ко да упу ћу је на мо ме нат да је ве за те о ри је и прак се 
мно го ду бља, упра во у сми слу у ко јем у де лу Cri sis of The Re pu blic 
Арент са оп шта ва да те о ри ја мо же да бу де ин струк тив на за прак су 
та ко што осве тља ва прин ци пе људ ског удру жи ва ња (hu man as so-
ci a tion), као и да мо же ин спи ри са ти по ли ти ку кри ти ком kri ti kom 
sta tus quo-a.7) У исто вре ме, на дру гом ме сту у де лу Bet we en Past 
and Fu tu re Арент под се ћа да ва жи и ви це вер са тј. да са мо ми шље
ње из ви ре из жи вих ис ку ста ва и мо ра оста ти до след но њи ма.8) У 
зна чај ној ме ри, на чин на ко ји Ха на Арент раз у ме ва овај од нос из-
6)  Овај за кљу чак про из и ла зи не са мо из по је ди них фраг ме на та и им пли ка ци ја за по јам 

по ли тич ког код Ха не Арент, већ и ка да се сле де број ни ко мен та ри из ње ног де ла. На 
кон фе рен ци ји 1972. го ди не, на кон пр во бит ног по ри ца ња да те о ри ја мо же има ти ди рек-
тан ути цај на по ли тич ко де ло ва ње и оштрог од ба ци ва ња пред ло га да ње на соп стве на 
те о ри ја мо же под у чи ти по ли тич ке ак ти ви сте, у од го во ру на Герн штај но во (Gern stein) 
пи та ње, Арент је из ја ви ла: ““I wo uld in struct you. I think that you sho uld be in struc ted when 
you sit to get her with your pe ers aro und a ta ble and ex chan ge opi ni ons. And then, so me how, 
out of this, sho uld co me an in struc tion: not for you per so nally, but of how the gro up sho uld 
act.” (kur ziv B. K.) Vi de ti Hill, M.A. ed. Han nah Arendt – The Re co very of The Pu blic World, 
стр. 136-140. 

7)  Arendt, H. Cri sis of The Re pu blic, стр. 206.

8)  Arendt, H. Bet we en Past and Fu tu re, стр. 14.
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ло жен је и у ње ним пре да ва њи ма о Кан то вој по ли тич кој фи ло зо-
фи ји (Lec tu res on Kant’s Po li ti cal Phi lo sophy), где се раз ма тра ко ји 
пој мо ви и де лат но сти не би плу ра ли зам ре ду ко ва ли на мо ни зам, те 
би у том сми слу би ли аде кват ни за ми шље ње по ли тич ког. Арент 
ис ти че да ни ми шље ње ни хте ње per se не мо гу обез бе ди ти уте ме-
ље ње по ли тич ког, об зи ром да се оба “од ви ја ју у са мо ћи” тј. пре вас-
ход но се ти чу са мо од но са су бјек та пре ма се би, у ства ри ми шље ња 
или соп стве них од лу ка, те као та кви не од го ва ра ју по ли ти ци. Из 
ово га би про из и ла зи ла ин тер пре та ци ја да је фи ло зо фи ја код Ха не 
Арент, као и це ло куп но по ље ра ци о нал но сти по ста вље но за пра во 
пот пу но из ван јав не сфе ре (као сфе ре по ли тич ког), у од лу чу ју ћој 
дис тан ци спрам pra xis-а. 

Арент се, ме ђу тим, окре ће Кан то вој тре ћој кри ти ци и мо ћи 
су ђе ња, из ла жу ћи мо гућ ност да се упра во у од ре ђе ним аспек ти ма 
мо ћи су ђе ња мо же про на ћи те мељ за “по ли ти ку плу ра ли зма”. Ва-
жно је има ти у ви ду да оно што је нај пре од ин те ре са за Арент ов де 
је Кан то во глав но од ре ђе ње мо ћи су ђе ња као ми шље ња по је ди нач
но сти у оп што сти. Шта ви ше, ствар је у то ме да се ко му ни ка ци ја 
и ди ја лог ства ра ју упра во на та квој осно ви, тј. дру штве ност љу ди, 
ин тер су бјек тив ност по ја вљу је се као услов мо гућ но сти функ ци о-
ни са ња мо ћи су ђе ња, као што се и обрат но моћ су ђе ња ја вља као 
мо гућ ност оства ре ња по ли тич ке за јед ни це. Чим је моћ су ђе ња на 
де лу, чо век се по ја вљу је као при пад ник за јед ни це, а моћ су ђе ња, 
ис ти че Арент, ја вља се као мо гућ ност да се ства ри ви де не са мо из 
соп стве не пер спек ти ве већ пер спек ти ве свих при сут них (all tho se 
who hap pen to be pre sent). Мо мент кон ти гент но сти, ко ји је од од лу-
чу ју ћег зна ча ја за исто риј ску ана ли зу по ли тич ког код Арент (The 
Hu man Con di tion, On Re vo lu tion), ов де се до во ди у ве зу са мо ћи су-
ђе ња и сфе ром dialo go sa.

Али по ли тич ко као де лат ност “мо ћи су ђе ња” сто ји у ве зи са 
ми шље њем и на још је дан на чин. Ка да се, при ме ра ра ди, раз ма тра 
по јам при ја тељ ства (phi lia), ко ји код Ха не Арент има ва жну уло гу 
и од но си се упра во на пи та ње за јед ни це, као ре пре зен та тив ни мо-
дел pra xis-а у ко јем је ус по ста вље на јед на кост из ме ђу раз ли чи тих 
ин ди ви ду ал но сти, ова ве за из ла зи на ви де ло на нај ја сни ји на чин. 
Јер ка рак те ри сти ка при ја тељ ства ни је са мо раз у ме ва ње све та “дру-
гог” као па ра диг ма тич ни мо ме нат по ли тич ког, већ и дру ги мо ме нат 
да је са мо онај ко ји је већ прет ход но раз вио “ди ја лог са со бом” 
као са мо од нос, спо со бан да бу де при ја тељ дру гом. У Из во ри ма То
та ли та ри зма Арент пи ше да је ди ја лог са со бом, као “два-у-је-
дан”, сто ји у ве зи са све том и дру ги ма, ко ји су увек пред ста вље ни 
у “дру гом Ја” и да “са ма афир ма ци ја мог иден ти те та у пот пу но сти 
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за ви си од дру гих”.9) До га ђа ње зна ња упра во у по љу по ли тич ког, 
као на чи на ства ра ња и кон сти ту и са ња pra xis-а, кроз ме ђу соб ни од-
нос zoon po li ti kon-а и zoon lo gon ec hon-а, на тај на чин нај а де кват-
ни је де мон стри ра на ко ји на чин је Ха на Арент на ме ра ва ла да ар ти-
ку ли ше пре ва зи ла же ње ја за из ме ђу фи ло зо фи је и по ли ти ке, што је 
тре ба ло би ти пред мет тре ћег и по след њег де ла The Li fe of the Mind 
ко ји на жа лост ни ка да ни је до вр ши ла. 

МОЋКАОПОЛИТИЧКО-БУДУЋНОСТ
КАОДОГАЂАЊЕПОЛИТИКЕ

Са свим из ве сно, из овог не до ре че ног, не ја сног и ам би ва-
лент ног од но са по ли ти ке и фи ло зо фи је (ко ји оста је без ко нач ног 
од го во ра), про и за шло је по не што од од лу чу ју ћих од ред би за сми-
сао по ли тич ког. По ли ти ка за Ха ну Арент по ја вљу је се као ме сто 
мно штве но сти, ра ци о нал но сти и ин тер су бјек тив но сти. По јам 
по ли тич ког ума и по ли тич ке су бјек тив но сти код Арент но си обе-
леж ја сло бо де и плу ра ли зма, кон сти ту и шу ћи се кроз иде ју ак тив-
ног гра ђан ства чи јом пар ти ци па ци јом, де ба та ма и ди ја ло гом се 
фор ми ра по ли тич ка за јед ни ца. Упра во та ква по ли ти ка је моћ, су-
прот ста вље на сва ком на си љу. Уво ђе њем пој ма мо ћи као не по сред-
но су прот ста вље ног пој му на си ља, Арент упу ћу је на моћ гра ђа на 
као су шти ну по ли тич ког, на моћ ко му ни ка ци је и ин тер су бјек тив
но сти, на моћ за јед ни це и из над све га моћ ди ја ло га јер “на си ље је 
не спо соб но да го во ри.”10) 

Ова ко схва ће на моћ, као моћ јав но сти и сло бо де, за Арент 
је моћ “де ла ња да, у ра зли ци спрам обич ног по на ша ња, рас ки не 
са оним што би по ауто ма ти зму сле ди ло и сто га би ло пред ви дљи-
во.”11) Су прот но “ауто мат ским про це си ма” ко ји до во де увек до 
“стаг на ци је”, де ло ва ње са др жи мо ме нат људ ског ства ра ња из сло-
бо де (What is fre e dom?). На овај на чин, по ли тич ко као моћ пред ста-
вља сам чин за по чи ња ња, као ства ра ње и мо гућ ност да учи ни при-
сут ним и по сто је ћим оно што је од сут но, као сло бо да да се при зо ве 
у по сто ја ње оно што прет ход но ни је ег зи сти ра ло. Али Ха на Арент 
из ри чи то на во ди да се ова вр ста до га ђа ња, има мент но “по ли тич ког 
до га ђа ња”, не би тре ба ла раз у ме ти као “ре во лу ци о нар ни чин” тј. 
да је “ка рак те ри сти ка људ ског де ло ва ња да увек за по чи ње не што 
9)  Arendt, H. The Ori gins of To ta li ta ri a nism, стр. 484. 

10)  Arendt, H. On Re vo lu tion, стр. 154.

11)  Arendt, H. On Re vo lu tion, стр. 42.
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но во, али то не зна чи да је ика да до зво ље но да се за по чи ње ab ovo, 
да се ства ра ex ni hi lo”,12) што у бит ном сми слу ис кљу чу је анар хи-
стич ко-ре во лу ци о нар не ин тер пре та ци је ње ног де ла.13)

“До га ђа ње по ли ти ке” код Арент у том сми слу по ја вљу је се 
као спе ци фич на син те за ко ја 1) от кри ва „ко“ смо, на шу не сво ди ву 
је дин стве ност кроз го вор и де ло ва ње 2) за тим као ужи ва ње у за јед-
нич кој де лат но сти јед на ких и за по чи ња њу не чег но вог што упу ћу-
је на 3) људ ску из вр сност и ве ли чи ну. Моћ као по ли тич ко та ко се 
бит но од но си и спрам ста ро грч ке iso no mia и рим ског ci vi tas ко ји се 
ни су са сто ја ли у “сле ђе њу за по ве сти” већ сло бод ном де ла њу, не у 
ауто ри те ту већ у убе ђи ва њу14) на ко јем ин си сти ра Арент. Јер би ти 
гра ђа нин, као “пр ви ме ђу јед на ки ма”, под ра зу ме ва упра во су бјек-
ти ви тет сло бод ног де ла ња на осно ву ко јег се ус по ста вља по ли тич-
ка за јед ни ца.

“До га ђа њем по ли ти ке” ар ти ку ли шу се спе ци фич но сти по ли-
тич ког су бјек ти ви те та, од но са ме ђу раз ли чи тим су бјек ти ви те ти ма, 
сна га убе ђи ва ња и ар гу ме на та и про стор сло бо де као осо бе ност 
људ ског “би ва ња-у-све ту”. Моћ као моћ ко му ни ка тив ног де ла ња 
од но си се на исто вре ме но из ла га ње соп стве ног ста ва и мо гућ ност 
пре по зна ва ња и раз у ме ва ња ста во ва дру гих, из че га се ра ђа иде ја 
о за јед ни ци све та ко ји се ства ра. У овом кон тек сту, иде ја по ли тич-
ког код Ха не Арент сто ји у бит ној уну тра шњој ве зи са јав ном рас-
пра вом и упу ћу је на по зна ти Ха бер ма сов по јам “ко му ни ка тив ног 
де ла ња”.15) Је зич ка струк ту ра де ла ња, на и ме, баш као и ин си сти-
ра ње на ва жно сти и уло зи “јав не сфе ре”, у бит ној ме ри ствар су 
ра ци о нал но сти – али и во ље – јер Арент ис ти че да су за по ли тич ко 
де ла ње као “ма ни фе ста ци ју прин ци па” (“ma ni fe sta tion of prin ci ples 
”) нео п ход на оба.16) 
12)  Arendt, H. Cri sis of The Re pu blic, стр. 5.

13)  Ви де ти нпр. Her zog, A. „Po li ti cal Iti ne ra ri es and Anar chic Co smo po li tism in the Tho ught of 
Han nah Arendt“, In qu iry 47, Fe bru ary, 20-41., 2004 

14)  “Убе ђи ва ње” Арент оштро су прот ста вља “ди ја лек ти ци”, што је у не по сред ној ве зи са 
ње ном це ло куп ном кри ти ком Мо дер не ко ја Хе ге ла не кад ису ви ше ве зу је са Марк са. 
Јед на од бит них не до след но сти Ха не Арент у овом сми слу упра во се са сто ји у не пре-
по зна ва њу ко ли ко њен по јам “сло бод ног де ла ња” са др жи не ке од бит них од ред би ко је 
про из и ла зе из ове тра ди ци је, иако сва ка ко не мо ра ју ну жно би ти од ре ђе не ди ја лек ти-
ком.

15)  Ши ре раз ма тра ње од но са из ме ђу Ха не Арент и Ха бер ма са по овом пи та њу пред мет је 
дру гог ис тра жи ва ња. Упр кос бит ним раз ли ка ма, као и Ха бер ма со вој кри ти ци на чи на 
на ко ји је ко му ни ка тив но де ла ње од ре ђе но код Арент (оп шир ни је ви де ти Ха бе рас, Ј. 
“Ко му ни ка тив ни по јам мо ћи”, За то че ни ци зла: За ве шта ње Ха не Арент, стр. 258-264), 
чи ни се да основ на Ха бер ма со ва кри ти ка – пре ма ко јој код Арент ра ци о нал ност по ли-
тич ког дис кур са ни је до вољ но на гла ше на - оста је не до вољ но уте ме ље на.

16)  Arendt, H. Bet we en Past and Fu tu re, стр. 152.
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На тај на чин, ва жност ве зе zoon lo gon ec hon i zoon po li ti kon 17) 
за убе ђи ва ње, ко је се од ви ја кроз про цес ар гу мен та ци је, за кри тич
ко ми шље ње али и “за по чи ња ње но вог” при ка за но је као “умет ност 
по ли тич ког” у су прот но сти спрам то та ли та ри зма и сва ког об ли ка 
на си ља. Де ла ње као сло бо да та ко је го то во не мо гу ће раз дво ји ти 
од “јав не упо тре бе ума” као из ла га њем ста ва с ци љем да се дру ги 
убе де18), упра во у сми слу у ко јем Арент пи ше да се “кри ти чар на-
ла зи у сва ком де лат ни ку”.19) С дру ге стра не, сва ка ко је нео спор но 
да Ха на Арент ин си сти ра да се “ми шље ња” ко ја се из но се у јав ном 
као по ли тич ком про сто ру ни су у пот пу но сти и ис кљу чи во ствар 
ра ци о нал но сти (што и је сте јед на од бит них раз ли ка по ли ти ке и 
фи ло зо фи је), већ у се бе на раз ли чи те на чи не укљу чу ју “по је ди нач-
но сти у оп што сти”, има ги на ци ју као са став ни део “за по чи ња ња 
но вог” и оства ри ва ња про сто ра “бу дућ но сти са да шњо сти” ко је се 
увек кре ће “из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти”. Основ ни раз лог, ме-
ђу тим, због ко јег не мо же до ћи до пот пу ног из јед на че ња из ме ђу 
ра ци о нал но сти и по ли тич ког де ло ва ња – и то је глав ни ар гу мент 
Ха не Арент – са сто ји се у чи ње ни ци да по ли ти ка у бит ном сми-
слу има по сла са “не пред ви дљи вим”, да се по ли тич ко пре вас ход но 
од но си на “до га ђа је” и да се (што је кључ ни мо ме нат на осно ву 
ко јег Арент кри ти ку је Хоб са) са по ли тич ким не мо же “ра чу на ти” у 
сми слу ин стру мен тал ног ра зу ма и про из вод ње у сми слу по ли ти ке 
као тех ни ке. 

Не пред ви дљи вост до га ђа ја, ин тер су бјек тив ност, плу ра ли
зам20) и сло бо да на тај на чин по ја вљу ју се као од лу чу ју ћи мо мен ти 
за кон сти ту и са ње по ли тич ке за јед ни це и по ли тич ког су бјек ти ви те-
та. То су мо мен ти ко ји чи не да се по ли тич ко схва ти као моћ, моћ 
као не пре ста но ства ра ње и по ста ја ње и као кон стант но ми шље ње 
до га ђа ја. Нај бит ни ја ве за, у том сми слу, упра во је ве за из ме ђу ми-
сли и до га ђа ја и по ли ти ке и про сто ра мо гу ћег у вре ме ну бу дућ но
сти са да шњо сти.
17)  Ibid. стр. 23-25, 63-65 и 93-97.

18)  Arendt, H. Lec tu res on Kant’s Po li ti cal Phi lo sophy, стр. 38-42. 

19)  Ibid.стр. 63.

20)  Плу ра ли зам је је дан од раз лог за што Арент уста је про тив иде је о “свет ској др жа ви” 
ко ја би за њу у том сми слу пред ста вља ла крај по ли ти ке. (Ви де ти: Arendt, H. Men in dark 
ti mes, San Di e go, New York, Lon don, Ha ra co urt Bra ce Jo va no vich, 1968 стр. 82.) Кри ти ка 
свет ске др жа ве Ха не Арент за сно ва на је на по ли тич ким пој мо ви ма плу рал но сти, мно-
штва, раз ли чи то сти, али та ко ђе и гра ни ца, те ри то ри јал них и по ли тич ких. 
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“НОВИПОЧЕЦИ”КАООДГОВОРИНАДОГАЂАЈЕ

Иде ја “но вих по че та ка” (new be gin nings) код Ха не Арент по-
ја вљу је се као спе ци фи чан дис курс ко ји не го во ри о ну жно сти ра-
ди кал них про ме на у ре во лу ци о нар ном сми слу, иако се овај ути сак 
мо же сте ћи у фо ку си ра њу на чи ње ни цу ко ли ко је Арент кри тич на 
пре ма пој му вла сти (ру ле)21) као та квом. Сми сао, на и ме, у ко јем се 
раз ви ја ова иде ја у не по сред ној је ве зи са ин тер пре та ци јом по ли-
тич ког, уну тра шњој струк ту ри по ли тич ког и раз у ме ва њу фе но ме-
на по ли ти ке и усло ва ње них мо гућ но сти, због че га су де ла Ха не 
Арент ва жна за са вре ме ну по ли тич ку ми сао. Ме ђу тим, због че га је 
иде ја но вих по че та ка од та ко пре суд ног зна чај за ње ну по ли тич ку 
те о ри ју? 

Мар кел пи ше да „по че ци“ код Арент не пред ста вља ју „спон-
та но кр ше ње по сто је ћих обра за ца, већ сми сао у ко јем де ло ва ње 
под ра зу ме ва па жњу и од го ва ра ње на свет ске до га ђа је22) а оно што, 
у том кон тек сту, сто ји као су прот ност иде ји по че та ка ни је ну жно 
одр жа ва ње по сто је ћег ста ња (sta tus quo), већ еро зи ја кон тек ста у 
ко ји ма до га ђа ји зах те ва ју од го вор. Сми сао де лат но сти (ac tion), а 
он да и сми сао по ли тич ког, на тај на чин кон сти ту и ше се као ства
ра лач ко од го ва ра ње на свет ске до га ђа је, а тај сми сао пре ма Ха ни 
Арент из ви ре из за бо ра вље них зна че ња ста ро грч ког ar che и ar
chein, ко ји ни су озна ча ва ли са мо “вла да ње” већ и “за по чи ња ње”, 
“ста вља ње не чег у по крет” – или упра во као “вла да ње” озна ча ва-
ли су “за по чи ња ње” и “пу шта ње у кре та ње”. За Арент ово има и 
још је дан до дат ни сми сао тј. да се “но вост” за пра во по ја вљу је као 
при сут на у свим до га ђа ји ма чак и у оним ко ји су оче ки ва ни или 
пред ви ђе ни.

То зна чи да је мо мент “но вог”, мо мент “не пред ви дљи во сти”, 
мо мент (сва ког) до га ђа ја, да има нент но уну тра шње обе леж је до га-
ђа ја је сте чи ње ни ца да са њи ма у ег зи стен ци ју сту па не што дру го и 
дру га чи је. Чак и ка да са свим ан ти ци пи ра но не мо же се уна пред до-
ку чи ти док не сту пи у по сто ја ње, јер са мо ње го во сту па ње у по ја ву 
со бом но си (но ву) бу дућ ност са да шњо сти за ко ју је по тре бан на-
ред ни од го вор. По ли ти ка као од го ва ра ње на свет ске до га ђа је та ко 
ула зи у ди мен зи ју свет ске бу дућ но сти са да шњо сти, не пре ста ног 
кре та ња и про ме на а под ра зу ме ва не пре кид но ства ра ње увек но вих 
од го во ра. Раз у ме се да Арент за то на гла ша ва да у по љу по ли тич-
21)  Arendt, H. The Hu man Con di tion, стр. 222-227.

22)  Mar kell, P. „The Ru le of the Pe o ple: Arendt, Ar che and De moc racy“ u Ame ri can Po li ti cal 
Sci en ce Re vi ew, Vol. 100. No.1. Fe bru ary 2006. стр. 2.
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ког сто га не ма ме ста ни за сен ти мент, ни за дру ге не по ли тич ке фе-
но ме не по пут вла сти као “мо ћи за по ве да ња дру ги ма” (The Hu man 
Con di tion) због че га Ви ла пи ше да тре ба да от кри је мо сет кри те ри-
ју ма по моћ ко јих се аутен тич но по ли тич ко де ло ва ње мо же раз дво-
ји ти од раз ли чи тих си му ла кру ма.“23) Али да ли је зби ља ре зул тат 
то га да је, као што твр ди Ви ла, де ло ва ње а са мим тим и по ли тич ко 
из у зет но рет ко? Шта Ха на Арент за пра во ка же? 

Чи ни се да од го вор (на по ли тич ко као “од го вор” и у том сми-
слу ње го во зби ва ње) ле жи упра во у сми слу иде је но вих по че та ка. 
Арент, на и ме, сем под се ћа ња на из вор но зна че ње гла го ла ar chein 
као за по чи ња ња та ко ђе под се ћа и на гла гол prat tein (из ко јег се из-
во ди pra xis), као по стиг ну ћа, за вр шет ка од ре ђе ног де ло ва ња, упу-
ћу ју ћи на то да од нос из ме ђу ова “два пој ма де ло ва ња” от кри ва 
мо ме нат за ви сно сти од дру гих и ства ра ње про сто ра по ли тич ке за-
јед ни це. У че му је зна чај ових под се ћа ња? И шта ви ше, због че га 
би они има ли да упу те на не рет кост до га ђа ња по ли тич ког или чак 
на ње го ву све при сут ност, у из ве сном сми слу? Мо жда се од лу чу-
ју ћи увид Ха не Арент на ла зи у исто риј ско-фи ло зоф ском освр ту 
тј. пре по зна ва њу да се исто ри ја људ ског на си ља и то та ли та ри зма, 
цје ло куп на исто ри ја не по ли тич ког и ан ти-по ли тич ког мо же пра-
ти ти кроз (исто риј ско) раз два ја ње ar chein и prat tein на функ ци је 
“из да ва ња за по ве сти” и њи хо вог “из вр ша ва ња”. У мо мен ту овог 
раз два ја ња, иде ја по чет ка за у зе ла је бе зна чај ну уло гу у раз у ме ва њу 
де ла ња и по ли ти ке, за пра во иш че зла из по ли тич ког дис кур са и фи-
ло зо фи је – што је усло ви ло за бо рав људ ске сло бо де. 

“По че так” за Арент, на тај на чин, не ма ве зе са уоби ча је ном 
иде јом по чет ка као чи на ко ји би био по ве зан са из да ва њем за по-
ве сти и ра ди кал ним пре о кре том, тј. упра во за то што је у бит ном 
од но су са иде јом сло бо де, што са ма сло бо да но си зна че ње по ли-
тич ког де ло ва ња као “но вих по че та ка” и њи хо вог “за вр ша ва ња” 
(у кре та њу ко је се да ље на ста вља са дру га чи јим од го во ри ма на 
дру ге и но ве до га ђа је), “по че так” се зби ва у сва ком су сре ту јед на-
ких, људ ске плу рал но сти и ње ног оства ре ња на на чин dialo go sa, 
у (сва ком) од го ва ра њу на свет ске до га ђа је ко је ни је усло вље но не-
чим спо ља већ је свр ха са мом се би. А сва ки до га ђај отва ра но ви 
ди ја лог. У есе ју Un der stan ding and Po li tics (ва жном упра во сто га 
што је на пи сан на кон The Ori gins of To ta li ta ri a nism као сво је вр-
сна при пре ма за ка сни ји The Hu man Con di tion), Ха на Арент пи-
ше: „Баш као што нас у на шим лич ним жи во ти ма на ши нај ве ћи 
стра хо ви и нај бо ље на де ни кад не ће аде кват но при пре ми ти за оно 

23)  Vil la, D. Arendt and He i deg ger: The Fa te of the Po li ti cal, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin-
ce ton, 1996. стр. 20.
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што се за и ста де ша ва – јер оног тре нут ка ка да се, чак и пред ви ђен 
до га ђај, од и гра, све се ме ња и ни ка да не мо же мо би ти спрем ни за 
не ис црп ност са др жа ну у овом „све“ – та ко и сва ки до га ђај у људ-
ској исто ри ји от кри ва нео че ки ва ни пеј заж људ ских чи но ва, пат њи 
и но вих мо гућ но сти ко ји за јед но тран сцен ди ра ју збир свих вољ них 
ин тен ци ја и зна чај сва ког из во ра. За да так исто ри ча ра је да от кри је 
ово нео че ки ва но „но во“ са свим им пли ка ци ја ма у ма ко јем пе ри о-
ду и да из не се моћ ње го вог зна ча ја.“24) 

Нај ва жни ји мо ме нат ов де је да се не го во ри са мо о “за дат ку 
исто ри ча ра” већ у ва жном сми слу по сред но и о по ли тич ком де ла-
њу, што по твр ђу је и пи са ње Арент у есе ју What is Fre e dom?, да се 
сва ко де ло ва ње по ја вљу је као (ма ло) “чу до”, шта ви ше, да се због 
мо мен та “чу да” у ствар но сти сви до га ђа ји, без об зи ра ко ли ко до-
бро ан ти ци пи ра ни у стра ху или на ди, по га ђа ју нас као шок из не на-
ђе ња ка да се јед ном зби ља од и гра ју. Реч је о на чи ну на ко ји до га ђај 
пре ла зи из по тен ци јал но сти у ак ту ал ност, о уви ду да се у том 
тре нут ку не што ме ња у дру га чи јем ре ги стру, у ре ги стру у ко јем се 
до га ђа ји, сми сле ност до га ђа ја, свет ски до га ђа ји као по ја ве све та 
при ка зу ју као до га ђа ји ко ји тра же од го вор. Ва жан је мо ме нат да 
су чак и стра те шке вр сте од го во ра по го ђе не овим пре ла зом из 
мо гућ но сти у ствар ност, од но сно да се не пред ви дљи вост до га-
ђа ја ти че и стра те ги је, об зи ром да спе ци фич ност “но во сти” мо же 
до ве сти у ег зи стен ци ју и не што са свим дру га чи је, а увек дру га чи је 
од за ми шље ног. 

По ли тич ко де ло ва ње као “но ви по че так” на тај на чин, у дру-
гом аспек ту по ве за но је та ко ђе са “раз от кри ва њем” је дин стве но сти 
ин ди ви ду ал ног аген та, чи ји иден ти тет ни је ја сан док не иза ђе у 
јав ност, ко ји се та ко ђе на ла зи у кре та њу не пре ста ног “по ста ја ња” 
у игри увек “но вих по че та ка”. То је фун да мен тал ни сми сао оног 
је дин ства “би ти” и “по ста ја ти” код Ха не Арент, као спе ци фич не 
син те зе ан тич ког и мо дер ног по ли тич ког им пул са, где је “по ста ја-
ње” као ка те го ри ја по ли тич ког ар ти ку ли са но та ко да ни шта у ве зи 
с њим (баш као ни у ве зи са “по чет ком”) не зах те ва рас кид са про-
шлим и са да шњим, не зах те ва пре кид са “би ва њем” или по сто је-
ћим већ се ја вља као од го ва ра ње на до га ђа је, у су прот но сти спрам 
па сив но сти као не по ли тич ке ег зи стен ци је.

Али ка ко се по ли тич ко де ло ва ње као та кво пре по зна је у по-
јав но сти, ка ко зна мо да је зби ља реч о “од го ва ра њу на до га ђа је”? 
У де лу The Hu man Con di tion Арент го во ри о струк ту ри ин тер су-
бјек тив не ра њи во сти ко ја се од но си не са мо на ин ди ви ду ал ност и 

24)  Arendt, H. “Un der stan ding and Po li tics”, Es says in Un der stan ding 1930-1954, ed. Je ro me 
Kohn. New York, Ha ra co urt, Bra ce and Co., 1994. стр. 320. 
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су бјек тив ност већ и на ста тус по ли тич ке де лат но сти као де лат
но сти, на мо ме нат да се ства ра ње и од го ва ра ње на до га ђа је ни кад 
(у пот пу но сти) не мо гу “кон тро ли са ти”, а да се “но ви по че ци” и 
од го во ри пре по зна ју по њи хо вим по јав ним об ли ци ма, дру гим од-
го во ри ма и по сле ди ца ма ко је иза зи ва ју или не иза зи ва ју. На овај 
на чин, иде ја да је “би ће” но вог по чет ка ствар јав не сфе ре, ствар 
ме не ко ли ко и дру гих у по ли тич кој за јед ни ци, уоб ли ча ва се у иде-
ји да се сва ки “од го вор на свет ске до га ђа је” на ла зи у од но си ма, 
не кад ли цем-у-ли це, не кад им пер со нал ним, али увек у не из ве сној 
цир ку ла ци ји адре са и од го во ра. По ли тич ко де ла ње у том сми слу је 
де ла ње чи ја су и бу дућ ност али у из ве сном аспек ту и са да шњост и 
про шлост не из ве сни, као по ста ја ње за ко је се, у про сто ру по тен ци-
јал не цир ку ла ци је, у не пре ста ном ства ра њу, ни кад са свим не мо же 
ре ћи да “је сте”.

У том сми слу, иде ја “но вих по че та ка” Ха не Арент, као и 
основ ни мо мен ти по ли тич ког по пут плу ра ли зма, мно штва, дру го-
сти, раз ли чи то сти, ин тер су бјек тив но сти, ди ја ло га, кри ти ке пој ма 
“вла сти” (и упр кос дру гим аспек ти ма ње ног де ла) сва ка ко се по ја-
вљу ју као зна чај ни за сва ку те о ри ју де мо кра ти је и за дру га чи је ми-
шље ње о по ли тич ком као де ло ва њу “на ро да” (the pe o ple). За Арент, 
реч је о то ме да, из над све га, фун да мен тал на прет ња збиљ ски по-
ли тич кој ак тив но сти ле жи у не до стат ку од го во ра на до га ђа је и 
еро зи ји кон тек ста у ко ји ма су та кви од го во ри мо гу ћи и по ли тич ки 
оства ри ви. 
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HANNAHARENDT–THEIDEAOFTHEPO-
LITICALANDNEWBEGINNINGS

Summary
In this ar tic le the aut hor ar gu es in fa vor of spe ci fi city of po li ti cal-

phi lo sop hi cal pro ject of Han nah Arendt as a uni que synthe sis of Gre-
ek and Mo dern ex pe ri en ce of the fi eld of the po li ti cal, that con structs 
the idea of pra xis as free ac tion. The re la tion bet we en zoon po li ti kon 
and zoon lo gon ec hon in Arendt is re a li zed thro ugh forms of “be ing-to-
get her” in the pu blic sphe re, whe re po li ti cal su bjec ti vity  and po li ti cal 
com mu nity are fo un ded at the sa me ti me. What is at sta ke is a  mo ve-
ment that fo re most oc curs in the di men sion of “fu tu re of the pre sent”, 
whe re the  idea of “new be gin nings” ap pe ars as con sti tu ti ve for con di ti-
ons of pos si bi li ti es of the po li ti cal. That way, the de ci si ve cha rac te ri stic 
of the po li ti cal is fo und in be gin nings as re spon ses to events.
Key words: the po li ti cal, po li ti cal phi lo sophy, plu ra lism, in ter su bjec ti vity, po-

wer, new be gin nings, fu tu re of the pre sent, event, und pre dic ti bi-
lity, fre e dom.
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ДаркоМаринковић
Факултет за државну управу и администрацију, 

Мегатренд Универзитет

 ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА ЉУД СКОГ РА ДА 
ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА НО ВОГ ДО БА

Ре зи ме 
Са вре ме но до ба, од но сно ин ду стриј ско дру штво, уте ме ље но 

на људ ским сло бо да ма и пра ви ма, ви ше стра нач кој пар ла мен тар ној 
де мо кра ти ји и тр жи шној утак ми ци, до не ло је су штин ске про ме не 
у при ро ди, ка рак те ру, са др жа ју и на чи ну људ ског ра да, ста вља ју-
ћи пред ети ку и фи ло зо фи ју људ ског ра да чи тав низ иза зо ва. Но ви 
на чин про из вод ње не ути че са мо на људ ски рад, као про цес ства-
ра ња ма те ри јал них и ду хов них до ба ра, већ ме ња це ло куп ни на-
чин жи во та, од но се ме ђу љу ди ма, си стем дру штве них и мо рал них 
вред но сти. Сва ко днев ни људ ски жи вот до би ја но ве са др жа је, али 
и но ву струк ту ру. До ла зи до ја сног и ви дљи вог раз два ја ња рад ног 
и не рад ног де ла да на, Рад се из до ми нант но по љо при вред не про-
из вод ње у ко јој је рад на и исто вре ме но жи вот на сре ди на при ро да, 
пре ме шта у за тво ре ни про стор ин ду стриј ских по го на, ус по ста вља 
се тех нич ка по де ла ра да и рад се све ви ше спе ци ја ли зу је, од но сно 
пар ци ја ли зу је. Што је од по себ не ва жно сти, до ла зи до из у зет но 
ве ли ке ди на ми ке про ме на у обла сти људ ског ра да. Мо же се сло-
бод но ре ћи, да је упра во та ди на ми ка про ме на, ак ту е ли зо ва ла ста ра 
и отво ри ла чи тав низ но вих пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског 
ра да. 
Кључ не ре чи: људ ски рад, ети ка, фи ло зо фи ја, са вре ме но ин ду стриј ско 

дру штво, уни вер зал ност, исто ри ја, хри шћан ство, људ ске 
сло бо де и пра ва. 
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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ - ЉУД СКИ РАД 

У ВРЕ МЕН СКОЈ ДИ МЕН ЗИ ЈИ

Људ ски рад про у ча ва ју го то во све дру штве не на у ке – со ци-
о ло ги ја, еко но ми ја, пра во, исто ри ја, пси хо ло ги ја и др., из раз ли-
чи тих угло ва, али са мо за јед но, кроз ин те грал ни при ступ мо гу да 
на ђу од го во ре на пи та ња су шти не људ ског ра да. То про ис ти че из 
сло же но сти, ди на мич но сти и про мен љи во сти људ ског ра да, стал-
ног ме ња ња ње го вих са др жа ја, по јав них об ли ка, али пре све га из 
чи ње ни це да рад пред ста вља су штин ску епи сте ми о ло шку од ред-
ни цу сва ког људ ског би ћа по је ди нач но и људ ске за јед ни це у це ли-
ни. Ме ђу тим, све по ме ну те и дру ге дру штве не на у ке по је ди нач но 
има ју огра ни че ну моћ, спо зна ва ју ћи са мо по је ди не сег мен те људ-
ског ра да и њи хо ве функ ци о нал не ве зе, што ни у ком слу ча ју ни је 
до вољ но за раз у ме ва ње су шти не, људ ског сми сла и из вор не по-
кре тач ке сна ге људ ског ра да. Чак шта ви ше, про у ча ва ње људ ског 
ра да је кроз исто ри ју, као и у са вре ме ном до бу, кон цен три са но на 
сам про цес ра да у ње го вој кон крет но сти, на еко ном ске ефек те, на 
од но се љу ди у про це су ра да и дру штве не од но се, до ми нант но кон-
фликт не ве за не за рас по де лу ре зул та та људ ског ра да.1) Кроз це ло-
куп ну исто ри ју на гла сак у про у ча ва њи ма људ ског ра да био је на 
ње го вом при нуд ном ка рак те ру, у сми слу про из вод ње ма те ри јал них 
до ба ра нео п ход них за би о ло шки оп ста нак чо ве ка, што је нај це ло-
ви ти је у ин тер ди сци пли нар ном еко ном ском, фи ло зоф ском и етич-
ком сми слу об ра дио Карл Маркс.2) у Све то, са мо још јед ном по-
твр ђу је да су дру штве не на у ке по је ди нач но и за јед но не моћ не, или 
бар има ју огра ни че ну моћ у про у ча ва њу људ ске су шти не ра да без 
фи ло зоф ског уте ме ље ња. Чи ње ни ца да број на са вре ме на про у ча-
ва ња људ ског ра да у вре ме ну у ко ме жи ви мо оста ју на по вр ши ни, 
мо ра се, по ред оста лог, схва ти ти као упо зо ре ње да сту ди је ра да не-
ма ју уоп ште, или не ма ју у по треб ној ме ри фи ло зоф ско уте ме ље ње. 

Ти ме се, не са мо пред на у ком, већ пред це ло куп ном ми са о-
ном и прак тич ном де лат но шћу љу ди отва ра пи та ње од но са људ-
ског ра да и фи ло зо фи је. При то ме, на мер но упо тре бља вам из раз 
„це ло куп на ми са о на и прак тич на де лат ност љу ди“, уве рен, да на у-
ка, не спо ре ћи при то ме њен сми сао и спо соб ност спо зна је су шти-
не при род них и дру штве них про це са, огром ну ства ра лач ку енер ги-
ју ко ју са др жи у се би, чи ње ни цу да пред ста вља јед ну од основ них 
1) Д. Ма рин ко вић „ О ства ра лач ком и кон фликт ном ка рак те ру људ ског ра да“ „Со ци о ло ги ја 

и еко но ми ја“ Збор ник Ин сти ту та дру штве них на у ка, Бе о град 2007

2) К. Маркс „Ка пи тал“, „Кул ту ра“ Бе о град 1969
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не по сред них по кре тач ких сна га са вре ме не ци ви ли за ци је, са ма за 
се бе, ни је до вољ на да до ве де до спо зна је су шти не људ ског ра да. 
За то се људ ски рад мо ра исто вре ме но по сма тра ти као по ли тич ка, 
еко ном ска, со ци јал на, фи ло зоф ска, етич ка, ре ли гиј ска ка те го ри ја. 
То зна чи да људ ски рад не ма са мо јед ну су шти ну, већ ви ше су шти-
на, из че га про ис ти че Де кар тов ска сум ња о то ме да ли је уоп ште 
мо гу ће до кра ја ра ци о нал но спо зна ти све на ве де не су шти не људ-
ског ра да, или ће део те су шти не увек и ис кљу чи во оста ти у сфе ри 
ира ци о нал ног.3)

Ако се фи ло зо фи ја де фи ни ше као „це ло ви та, ра ци о нал на, 
кри тич ка свест о нај оп шти јим за ко ни то сти ма кре та ња и раз во ја 
при ро де и дру штва“, он да то под ра зу ме ва да она гра ди це ло ви ту, 
ра ци о нал ну, кри тич ку свест о сва кој при род ној или дру штве ној 
по ја ви, као и ње ној по ве за но сти и усло вље но сти са дру гим по ја-
ва ма. На рав но, кре та ње и раз вој фи ло зо фи је кроз исто ри ју ни је 
пра ва, ста бил на ли ни ја. То, пре све га, усло вља ва ди на ми ка дру-
штве них кре та ња и про ме на, ко ја зах те ва стал но ре де фи ни са ње 
кључ них фи ло зоф ских, на уч них и етич ких ка те го ри ја. Пред на у ку, 
фи ло зо фи ју, ети ку, дру штве ну ми са о ну де лат ност у це ли ни то ста-
вља, но ви, мо жда нај ве ћи иза зов – тра га ње за трај ним, за јед нич-
ким вред но сти ма, ко је оп ста ју кроз це ло куп ни ток кре та ња људ ске 
за јед ни це кроз вре ме. По сма тра но кроз вре мен ску ди мен зи ју, не 
мо же се оспо ри ти да су ми са о ни, ства ра лач ки на по ри фи ло зо фи је 
би ли усме ре ни ка људ ском ра ду. Ме ђу тим, сло же на, про ти ву реч на, 
кон фликт на су шти на људ ског ра да, као да је из ми ца ла про ми шља-
њи ма фи ло зо фа и на уч ни ка, упо зо ра ва ју ћи на тај на чин, да по сто-
је ћи ми са о ни оквир од ре ђе не епо хе ни је био до вољ но ши рок, али и 
до вољ но ду бок, да би из ње га про ис те кла тра же на ви зи ја људ ског 
ра да. Та ко се тра га ње за су шти ном људ ског ра да, ве о ма че сто пре-
тва ра ло у отво ре ну или при кри ве ну игру све тло сти и сен ки. Да ли 
се у са вре ме ном до бу, по сле хи ља да го ди на тра га ња фи ло зо фи ја 
при бли жи ла спо зна ји фи ло зоф ске и људ ске су шти не ра да, са ко јим 
пре пре ка ма се нај че шће су о ча ва ла у том про це су и са ко ји ма се 
да нас су о ча ва. 

Раз ма тра ње фи ло зоф ских осно ва људ ског ра да исто вре ме но 
на ме ће пи та ње од но са фи ло зо фи је и људ ског ра да. У том по гле ду, 
ре ле вант не су сле де ће чи ње ни це. Пре све га, фи ло зо фи ја, као об лик 
дру штве не све сти и као вид ин ди ви ду ал не и дру штве не ак тив но-
сти та ко ђе пред ста вља об лик људ ског ра да, па се у том сми слу мо-
же ана ли зи ра ти од нос фи ло зо фи је за дру гим са др жа ји ма и об ли ци-
ма људ ског ра да. Ме ђу тим, по себ но тре ба из дво ји ти чи ње ни цу да 
3)  С. Бол чић „Свет ра да у тран сфор ма ци ји“, „Пла то“ Бе о град 2003
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фи ло зо фи ја као об лик дру штве не све сти и људ ски рад има ју исти 
из вор – то је уни вер зал ност људ ског би ћа. Људ ски ум и зна ње, спо-
соб ност спо зна је при ро де дру штва и са мо га се бе прак тич но не ма ју 
гра ни ца. Сва ки чо век се у том по гле ду мо же по сма тра ти као спе-
ци фич ни уни вер зум. Из те уни вер зал но сти људ ског би ћа на ста је 
фи ло зо фи ја.

СТВА РА ЛА ШТВО И ПРИ НУ ДА У ЉУД СКОМ РА ДУ

Људ ски рад је, исто вре ме но, из раз и из вор ства ра лач ке сна ге 
чо ве ка, и у тој ства ра лач кој мо ћи кон цен три са на је и са ма су шти-
на људ ског би ћа. Чо век сво ју уни вер зал ност, ко ја му да је сна гу и 
људ скост спо зна је у ду гом и сло же ном про це су. Та уни вер зал ност 
људ ског би ћа је стал но при сут на, као вер на сен ка, али је чо век, 
по је ди нац и људ ска за јед ни ца ве о ма че сто не пре по зна ју, или их 
се до бро вољ но или при нуд но од ри чу. Оно што је при то ме по ла-
зна од ред ни ца фи ло зо фи је људ ског ра да, је сте да чо век соп стве ну 
уни вер зал ност спо зна је кроз рад – ко ји је исто вре ме но на пор, ри-
зик, мо рал но ис ку ше ње, из вор стра хо ва и раз о ча ре ња, ве ро ва ња и 
на да, су о ча ва ње чо ве ка са при ро дом, или тач ни је ре че но су о ча ва ње 
два еле мен та при ро де – све сног и не све сног. Ако се, по ла зе ћи од 
то га, људ ска исто ри ја по сма тра као исто ри ја људ ског ра да, и у том 
кон тек сту од нос фи ло зо фи је и исто ри је људ ског ра да, он да се мо-
же за кљу чи ти да је зна тан део кон фли ка та био кон цен три сан око 
пи та ња уни вер зал но сти људ ског ра да. 4)

Вре мен ска ди мен зи ја је нео п ход на у тра га њу за фи ло зоф-
ским те ме љи ма и су шти ном људ ског ра да. Јер, тек у кре та њу кроз 
вре ме, у раз ли чи тим епо ха ма људ ске исто ри је, у раз ли чи тим дру-
штве ним окол но сти ма, на раз ли чи тим ни во и ма ми са о не и прак-
тич не де лат но сти чо ве ка, мо гу ће пре по зна ти и из дво ји ти кључ не, 
трај не, од ред ни це су шти не људ ског ра да, од но сно из во ри ства ра-
лач ке сна ге и људ ске су шти не ра да. Да би се то по сти гло, нео п-
ход но је људ ски рад про у ча ва ти на раз ли чи тим ни во и ма и са раз-
ли чи тих аспе ка та. За ус по ста вља ње и раз ви ја ње но ве фи ло зо фи је 
људ ског ра да и за спо зна ју су шти не људ ског ра да, ко ја је ши ра од 
ње го вог на уч ног про у ча ва ња, јед на од по ла зних осно ва је сте по де-
ла свих да се це ло куп но про у ча ва ње људ ског ра да, кроз це лу исто-
ри ју, и у са вре ме ном до бу од ви ја на два ни воа – на по јав ној рав ни 
и на ни во и ма ко ји ни су ви дљи ви део сва ко днев не прак се, али су 
4)  D. Bell  „The co ming of Post – in du strial so ci ety“, He i ne mann, Lon don 1973
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стал но при сут ни у об ли ку мо рал них ди ле ма, стра хо ва ња, на да ња, 
фи ло зоф ских и на уч них про ми шља ња. 

Ме ђу тим, оно што се до га ђа ло и што је би ло ви дљи во на 
по јав ној рав ни, ве о ма че сто је до ми ни ра ло, при кри ва ло и ишло у 
су прот ном сме ру у од но су на оно што чи ни су шти ну људ ског ра-
да. О то ме нај бо ље све до чи чи тав низ де фи ни ци ја људ ског ра да, 
ко је ма ње или ви ше успе шно осве тља ва ју по је ди не аспек те и ком-
по нен те људ ског ра да, али, све сно, или не све сно, не ула зе у об ја-
шње ње ње го ве су шти не. Про у ча ва ња људ ског ра да, са ста но ви шта 
раз ли чи тих на у ка (по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них), би ло је 
пре те жно или ис кљу чи во кон цен три са но на ње го ве по јав не, ути-
ли тар не об ли ке – раз вој но вих ала та, од но сно но вих тех но ло ги ја, 
уна пре ђи ва ње ин ди ви ду ал не про дук тив но сти, од но сно што ве ћег 
сте пе на ис ко ри шће ња рад не сна ге, про фе си о нал ног и струч ног 
обра зо ва ња, усло ва ра да и за шти те на ра ду, за ра да за по сле них, ме-
ђу људ ских од но са у ми кро рад ној сре ди ни, при сва ја ња и рас по де-
ле ма те ри јал ног и ду хов ног бо гат ства ство ре ног људ ским ра дом. 
То су, за пра во, сви они аспек ти људ ског ра да, ко ји рад по сма тра ју 
као еко ном ску ну жност, као услов би о ло шког оп стан ка по је дин ца 
и дру штва у це ли ни. Та ква усме ре ност на у ке пре ма по ме ну тим, 
ви дљи вим, кон крет ним, прак тич ним аспек ти ма људ ског ра да усло-
вље на је жи вот ним чи ње ни ца ма, од но сно по тре бом чо ве ка да ства-
ра ма те ри јал на до бра за соп стве ни оп ста нак и раз вој.

За про у ча ва ње и спо зна ју су шти не људ ског ра да, од но сно 
ње го вих трај них фи ло зоф ских и етич ких осно ва кроз исто ри ју, по-
треб но је људ ски рад и ње го ве ре зул та те по сма тра ти у кон тек сту 
ин ди ви ду ал них и дру штве них кон фли ка та, ко ји чи не до ми нант ни 
део исто ри је људ ског дру штва. Про у ча ва ју ћи исто ри ју људ ског 
дру штва као исто ри ју кон фли ка та, са ста но ви шта људ ског ра да, 
мо же се из дво ји ти не ко ли ко кључ них узро ка и пред ме та кон фли ка-
та, ко ји су трај но при сут ни кроз људ ску исто ри ју, у свим епо ха ма, 
у раз ли чи тим дру штве ним си сте ми ма и раз ли чи тим дру штве ним 
окол но сти ма. Исто ри ја људ ског ро да за по чи ње су ко би ма „кр ви и 
тла“, од но сно бор бом за би о ло шки оп ста нак у су ро вој и чо ве ка у 
ве ли кој ме ри не по зна тој при ро ди, бор бом за ста ни шта по ред ре-
ка, од но сно из во ра пит ке во де, ка сни је за плод не њи ве, па шња ке. 
Ка сни је се та бор ба на ста вља око шу ма, руд ни ка, наф те, дру гих 
при род них си ро ви на, ко је су нео п ход не у усло ви ма раз во ја но вих 
тех но ло ги ја, но вих на чи на про из вод ње и но вих по тре ба. За тим се 
под руч је дру штве них кон фли ка та по ме ра на те рен осва ја ња но вих 
тех но ло ги ја, раз во ја но вих про из во да, кре и ра ња но вих људ ских 
по тре ба, а ти ме и на чи на и са др жа ја људ ског жи во та и по ди за ња 
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ка па ци те та но вих тр жи шта, при че му се има ју у ви ду сва три сег-
мен та тр жи шне при вре де – тр жи ште ро ба, ка пи та ла и рад не сна ге. 
У са вре ме ном до бу те жи ште кон фли ка та кон цен три ше се на раз вој 
људ ских ре сур са, од но сно зна ња, про фе си о нал них и струч них ка-
па ци те та све та ра да. У све му то ме, ме ђу тим, пре по зна је се је дан 
за јед нич ки име ни тељ - пред мет кон фли ка та су у крај њој ли ни ји 
про цес, усло ви и ре зул та ти људ ског ра да. Чи ње ни ца да се људ ски 
рад, од но сно ње го ви ре зул та ти ја вља као кон стант ни из вор дру-
штве них кон фли ка та у свим дру штве ним си сте ми ма и раз ли чи тим 
дру штве ним усло ви ма је ути цао да на уч на, по ли тич ка, етич ка, фи-
ло зоф ска схва та ња људ ског ра да бу ду пред мет по ли тич ких и иде о-
ло шких ма ни пу ла ци ја, ко је су пред ста вља ле и да нас пред ста вља ју 
јед ну од нај ве ћих пре пре ка спо зна ји фи ло зоф ске и етич ке су шти не 
људ ског ра да. 5) 

Про у ча ва ње свих на ве де них и дру гих аспе ка та и ре зул та ти 
до ко јих се до шло на том пла ну, ни су спор ни. Ме ђу тим, то са мо по 
се би ни је до вољ но и за у ста вља ње ис тра жи вач ких на по ра ис кљу чи-
во на овом пла ну, де фи ни тив но за тва ра пут ка спо зна ји фи ло зоф-
ске и етич ке су шти не људ ског ра да. На у ка је на том пла ну до шла 
до не спор них са зна ња да је људ ски рад све сна и свр сис ход на де-
лат ност и да се у том по гле ду су штин ски раз ли ку је од ра да дру гих 
би о ло шких вр ста, да је рад из вор и те мељ дру штве но сти чо ве ка и 
људ ске за јед ни це, али тим не спор но те мељ ним са зна њи ма, не за-
вр ша ва се ши ра и це ло ви та спо зна ја су шти не људ ског ра да. По твр-
да о по тре би да љих про ми шља ња на овом пла ну на ла зи се, по ред 
оста лог и у че сто раз ма тра ној ди ле ми у со ци о ло ги ји, пси хо ло ги ји, 
ети ци о то ме да ли је чо век по сво јој при ро ди лењ и не ра дан, а ра-
ди ис кљу чи во за то што мо ра, или га уну тра шња по кре тач ка сна га, 
ко ја исто вре ме но има ра ци о нал не и ира ци о нал не из во ре, по кре ће 
да ра ди. 

УНИ ВЕР ЗАЛ НИ КА РАК ТЕР ЉУД СКЕ 
ЛИЧ НО СТИ И ЉУД СКОГ РА ДА

Уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да се на раз ли чи те на чи не 
ис по ља ва у раз ли чи тим пе ри о ди ма људ ске исто ри је, отва ра ју ћи у 
раз ли чи тим дру штве ним окол но сти ма и на раз ли чи те на чи не јед но 
пи та ње – да ли се из ме ђу уни вер зал но сти људ ског ра да и уни вер-
зал не при ро де људ ске лич но сти мо же ста ви ти знак јед на ко сти, или 
је овај од нос узроч но по сле дич ни. Ти ме се ауто мат ски отва ра но во 
5)  V. Rus, V. Ar zen šek: „Rad kao sud bi na i kao slo bo da“,  Glo bus, Za greb 1984
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пи та ње – да ли је уни вер зал ност људ ске при ро де из вор уни вер-
зал но сти људ ског ра да, или је уни вер зал ност људ ског ра да те мељ 
уни вер зал но сти људ ске при ро де, па и са мог људ ског по и ма ња уни-
вер зу ма. Дру гим ре чи ма, уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да, као 
те мељ уни вер зал но сти људ ске при ро де и као из вор ства ра лач ке 
сна ге људ ског би ћа пред ста вља трај ну од ред ни цу чо ве ка, људ ског 
дру штва кроз це ло куп ни исто риј ски ход људ ске за јед ни це. Ме ђу-
тим, та уни вер зал ност људ ског ра да ни је увек уоч љи ва и пре по-
зна тљи ва на по јав ној рав ни. По ред то га, то ком це ло куп не исто ри је 
људ ског дру штва на чин ра да, ток про из вод ње, дру штве на прак са у 
це ли ни до ла зи у су коб са уни вер зал ним ка рак те ром људ ског ра да. 

Уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да ис по ља ва се у свом 
основ ном, на по јав ној рав ни пре по зна тљи вом ви ду на пр вим ко-
ра ци ма људ ске исто ри је. То је онај ве о ма ду го тра јан пе ри од људ-
ске исто ри је у ко ме чо век по са др жа ју и на чи ну жи во та, основ ном 
си сте му вред но сти и дру гим ка рак те ри сти ка ма функ ци о ни ше као 
део при ро де, не у су ко бу са при ро дом, већ као део сло же ног жи-
вот ног лан ца, а сам рад је са став ни део ин те грал ног жи вот ног про-
це са, у ко ме ни су пре ци зно раз дво је ни по је ди ни жи вот ни про це си, 
јер се цео жи вот ни про цес од ви ја у кон ти ну и те ту. Бор ба за оп ста-
нак чи ни кључ ну од ред ни цу и са др жај свих жи вот них про це са по-
је ди на ца и дру штве не за јед ни це. Већ та да за етич ку и фи ло зоф ску 
су шти ну људ ског ра да ја вља се пр ва – при род на по де ла ра да – пре-
ма фи зич кој сна зи, жи вот ном до бу, по лу, за пра во пре ма ре ал ним 
при род ним ка па ци те ти ма за оба вља ње од ре ђе них по сло ва. На тој 
сте пе ни ци се по твр ђу је људ ска су шти на ра да – јер при род на по де-
ла ра да је, по ред оста лог, јед на од пр вих ма ни фе ста ци ја чо веч но-
сти, со ли дар но сти и со ци јал не прав де. Ме ђу тим, по гре шна су она 
схва та ња пре ма ко ји ма је при род на по де ла ра да у су прот но сти са 
уни вер зал ним ка рак те ром људ ског ра да. Чи ње ни ца да му шкар ци и 
же не, мла ди и ста ри, фи зич ки сла би ји или ја чи оба вља ју раз ли чи те 
по сло ве не до во де у пи та ње уни вер зал ност људ ског ра да. Ме ђу-
тим, при род на по де ла ра да на ме ће по тре бу уво ђе ња но вих па ра-
ме та ра у про у ча ва њу фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да. Дру гим 
ре чи ма спо зна ја су шти не људ ског ра да, ње го вих фи ло зоф ских и 
етич ких те ме ља све је ви ше зах те ва ла про у ча ва ње људ ског ра да на 
ви ше ни воа. 

Је дан од тих ни воа про у ча ва ња фи ло зоф ске и етич ке су шти-
не људ ског ра да је сте ре ли гиј ски. При то ме се има у ви ду да је 
је дан од те ме ља европ ске ци ви ли за ци је и кич ма ње не исто ри је 
хри шћан ство, од но сно фи ло зоф ске и етич ке вред но сти хри шћан-
ства. Као до ми нант на ре ли ги ја, као фи ло зоф ски и етич ки по глед 
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на чо ве ка и дру штво, хри шћан ска ре ли ги ја сна жно је ути ца ла на 
схва та ње људ ског ра да. Би бли ја, у Ста ром и Но вом за ве ту, на ви-
ше ме ста го во ри о људ ском ра ду. Пре све га, пр ве ре чи Би бли је у 
Књи зи о по ста њу го во ре „У по чет ку ство ри Бог Не бо и Зе мљу“6). 
Сам чин ства ра ња Зе мље је, пре ма тим ре чи ма ства ра лач ки чин, 
од но сно рад у свом нај ши рем етич ком, фи ло зоф ском и уни вер зал-
ном зна че њу. С дру ге стра не, ка да Бог из го ни Ада ма и Еву из Ра ја, 
за то што су пре кр ши ли ње го ву за по вест, он их ка жња ва та ко што 
ће убу ду ће свој хлеб сти ца ти му ко трп ним ра дом у зно ју ли ца свог. 
Ме ђу тим, хри шћан ско фи ло зоф ско и етич ко схва та ње ра да мо ра се 
по сма тра ти у кон тек сту хри шћан ског од но са пре ма ма те ри јал ном 
бо гат ству и си ро ма штву. Хри шћан ство, ба рем ка да је реч о ра ном 
хри шћан ству има у осно ви не га ти ван став пре ма ма те ри јал ном бо-
гат ству, док ис ти че мо рал ну и људ ску вр ли ну си ро ма штва. О то ме 
ве о ма упе ча тљи во го во ри по зна та Хри сто ва ре че ни ца из Је ван ђе ља 
по Ма те ју, ко ја ка же – те же је про ву ћи ка ми лу кроз игле не уши, не-
го бо га том да уђе у цар ство не бе ско.“7) Ме ђу тим, о мо рал ној сна зи 
људ ског ра да го во ри та ко ђе „Књи га о Ру ти“ у Ста ром за ве ту. Хри-
шћан ска фи ло зоф ска и етич ка ви зи ја људ ског ра да, су о ча ва се та-
ко ђе са иза зо ви ма но вог до ба, од но сно гра ђан ског дру штва, чи ји је 
је дан од те ме ља тр жи шна при вре да. Хри шћан ски етич ки прин ци-
пи схва та ју се као под сти цај људ ском ра ду и ства ра ла штву у но вим 
дру штве ним окол но сти ма у на ста ја њу, што је нај це ло ви ти је из ра-
зио Ве бер у свом де лу „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“. 8)

Са вре ме но до ба, од но сно ин ду стриј ско дру штво, уте ме ље но 
на људ ским сло бо да ма и пра ви ма, ви ше стра нач кој пар ла мен тар ној 
де мо кра ти ји и тр жи шној утак ми ци, до не ло је су штин ске про ме не 
у при ро ди, ка рак те ру, са др жа ју и на чи ну људ ског ра да, ста вља ју-
ћи пред ети ку и фи ло зо фи ју људ ског ра да чи тав низ иза зо ва. Но ви 
на чин про из вод ње не ути че са мо на људ ски рад, као про цес ства-
ра ња ма те ри јал них и ду хов них до ба ра, већ ме ња це ло куп ни на-
чин жи во та, од но се ме ђу љу ди ма, си стем дру штве них и мо рал них 
вред но сти. Сва ко днев ни људ ски жи вот до би ја но ве са др жа је, али 
и но ву струк ту ру. До ла зи до ја сног и ви дљи вог раз два ја ња рад ног 
и не рад ног де ла да на, Рад се из до ми нант но по љо при вред не про-
из вод ње у ко јој је рад на и исто вре ме но жи вот на сре ди на при ро да, 
пре ме шта у за тво ре ни про стор ин ду стриј ских по го на, ус по ста вља 
се тех нич ка по де ла ра да и рад се све ви ше спе ци ја ли зу је, од но сно 
пар ци ја ли зу је. Што је од по себ не ва жно сти, до ла зи до из у зет но 
6) „Би бли ја“ Глас Цр кве, Ва ље во 2007

7) „Је ван ђе ље по Ма те ју“, „Би бли ја“ Глас Цр кве, Ва ље во 2007

8) М. Ве бер „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“, Бе о град, Кул ту ра 1972
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ве ли ке ди на ми ке про ме на у обла сти људ ског ра да. Мо же се сло-
бод но ре ћи, да је упра во та ди на ми ка про ме на, ак ту е ли зо ва ла ста ра 
и отво ри ла чи тав низ но вих пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског 
ра да. 

Ин ду стриј ски на чин про из вод ње, тр жи шна утак ми ца, у ко јој, 
објек тив но оп ста ју са мо нај бо љи, усло вља ва од го ва ра ју ће по на-
ша ње вла сни ка ка пи та ла и ме на џе ра, усме ре но на ми ни ми зи ра ње 
тро шко ва, и мак си ма ли за ци ју про фи та. Та кво по на ша ње усме ре-
но је и на под руч је рад не сна ге, где се, за пра во и отва ра ју сва су-
штин ска пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да у са вре ме ном 
до бу. Но во, ин ду стриј ско до ба за по чи ње бе со муч ном, ве о ма че сто 
сви ре пом бор бом з а про фит, не оста вља ју ћи мно го про сто ра, или 
че сто у пот пу но сти и на сил но ис кљу чу ју ћи из то га сва људ ска осе-
ћа ња и скру пу ле. Адам Смит, у свом де лу ко је се, го то во три ве ка 
бро ји у све те књи ге ка пи та ли зма „Бо гат ство на ро да“ де фи ни ше тзв 
„не ви дљи ву ру ку тр жи шта“9), ко ја ће ис кљу чи во соп стве ном сна-
гом тр жи шне утак ми це ре гу ли са ти еко ном ска кре та ња и од но се, 
про из вод њу, рас по де лу, раз вој, из рав на ти све ра чу не и не прав де. 
Ипак, то је до ба, ко је је ве о ма зна чај но за фи ло зо фи ју и ети ку људ-
ског ра да. Нео бо ри ве чи ње ни це но вог до ба да ју ар гу мен та ци ју, на 
осно ву ко је на у ка, фи ло зо фи ја и ети ка, од но сно дру штве на ми сао 
до ла зи до оп ште при хва ће ног ста ва да из вор ма те ри јал ног и ду-
хов ног бо гат ства љу ди, ни је ни но вац, ни зе мља, већ људ ски рад. 
Та кав став, али и дру штве на ре ал ност су од лу чу ју ће ути ца ли да 
људ ски рад по ста не пред мет трај ног си сте мат ског ин те ре со ва ња 
чи та вог ни за дру штве них, па и тех нич ких на у ка, као што су ор га-
ни за ци ја ра да, пси хо ло ги ја ра да, рад но пра во, со ци о ло ги ја ра да, 
ин ду стриј ски од но си. На ста је чи тав низ на уч них ди сци пли на на 
овом под руч ју, укљу чу ју ћи и оне ко је по ве зу ју про цес ра да, ње го ву 
етич ку и фи ло зоф ску су шти ну, са про це сом тех но ло шког на прет ка 
у ужем сми слу те ре чи. 

ПРО ДУК ТИВ НОСТ, ПРОФИТАБИЛНОСТ 
И КРЕ А ТИВ НОСТ

Пр ва про у ча ва ња људ ског ра да у са вре ме ном до бу су пре-
те жно или ис кљу чи во усме ре на ка уна пре ђи ва њу ин ди ви ду ал не 
и ко лек тив не про дук тив но сти, од но сно што ве ћег сте пе на ис ко-
ри шће ња људ ске рад не сна ге, у функ ци ји ве ће про фи та бил но сти, 
од но сно кон ку рент не одр жи во сти пред у зе ћа на све зах тев ни јем 
9) A. Smith : „.Bo gat stvo na ro da“,  Kul tu ra, Za greb, 1952
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тр жи шту. Ка рак те ри стич но је да то, на по чет ку, пре све га чи не тех-
нич ки струч ња ци, ор га ни за то ри про це са ра да. То са мо по твр ђу је 
да се они не по сред но, на из во ру, ор га ни зу ју ћи кон крет не рад не и 
про из вод не про це се, су о ча ва ју са од ре ђе ним људ ским ху ма ни стич-
ким зах те ви ма, од но сно огра ни че њи ма ко је објек тив но има огра-
ни че ни при ступ про це су ра да, ко ји чо ве ка не по сма тра као људ ско 
би ће, већ као до да так ма ши ни. 

Од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, од ме-
ха нич ког раз бо ја, а за тим пре ко пар не ма ши не, мо то ра са уну тра-
шњим са го ре ва њем, елек трич не енер ги је, ну кле ар не енер ги је, до 
ком пју тер ске ере, свет је про шао пет ин ду стриј ских ре во лу ци ја. 
Оне су су штин ски ути ца ле на це ло куп ни ток са вре ме не ци ви ли за-
ци је, али по себ но на по зи ци ју све та ра да, уно се ћи су штин ске про-
ме не у са др жај и ка рак тер про це са ра да, али чи не ћи, исто вре ме но, 
све ви дљи ви јим и ак ту ел ни јим пи та ња ети ке и фи ло зо фи је ра да, 
пре све га за тра га њем и уве ћа ва њем ства ра лач ке сна ге све та ра да. 

Фре де рик Теј лор, ин же њер по стру ци, ор га ни за тор про-
из вод ње, су о чен са зах те ви ма сво га вре ме на, кон цен три ше се на 
пи та ња уна пре ђи ва ња ор га ни за ци је про из вод ње, по де ле ра да, 
струч ног оспо со бља ва ња и уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не про дук-
тив но сти ра да, на сто је ћи да из сва ког по је дин ца из ву че што ве ћи 
ре зул тат.10) На уч ни ци, ин же ње ри, ме на џе ри, по слов ни љу ди, у цен-
тар па жње, са ста но ви шта на у ке, раз вој не стра те ги је и нов ча них 
ула га ња, ста вља ју но ве тех но ло ги је, но ве ма ши не, ко је има ју ве ћу 
про из вод ну моћ, од но сно про из во де све ве ћу и ве ћу ко ли чи ну ма-
те ри јал них до ба ра. Под ути ца јем Теј ло ра, Хен ри Форд у сво јој фа-
бри ци ауто мо би ла, пр ви уво ди се риј ску про из вод њу, од но сно рад 
на тра ци, чи ме ства ра лач ки, уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да и 
кон крет ни си стем про из вод ње, од но сно ор га ни за ци је ра да ула зе у 
отво ре ни су коб. Ме ђу тим, и овом при ли ком се по твр ђу је да у сва-
ком злу по сто ји и не што ма ње ви ше до бро – а то је што рад на тра-
ци, су о ча ва ју ћи свет ра да и дру штво у це ли ни са сво јим не ху ма ним 
по сле ди ца ма, исто вре ме но озна ча ва по че так ин тен зив ног тра га ња 
за фи ло зоф ском и етич ком су шти ном људ ског ра да, у са вре ме ном, 
ин ду стриј ском до бу.

Не што ви ше од по ла ве ка ка сни је, фран цу ски со ци о лог, 
Жорж Фрид ман, у свом исто и ме ном де лу по ста вља пи та ње – Ку-
да иде људ ски рад ?.11) Од го вор на то пи та ње у ве ли кој ме ри да је 
у сту ди ји „Раз мр вље ни рад“. Раз мр вље ни на су прот уни вер зал ног 
10)  Ф. Теј лор : „На уч но упра вља ње“ Рад Бе о град

11)  Ж. Фрид ман: „Ку да иде људ ски рад“, ИП „Рад,“ Бе о град 1963
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ра да, очи глед но ни је ви ше са мо ор га ни за ци о но, тех но ло шко, већ и 
фи ло зоф ско, етич ко и нај ши ре дру штве но пи та ње. То на нај бо љи 
на чин по твр ђу је и чи ње ни ца да се пред мет ин ду стриј ских и со-
ци јал них кон фли ка та у са вре ме ном дру штву све ви ше по ме ра са 
пи та ња ми кро ор га ни за ци је и по де ле ра да, од но са у ми кро рад-
ној сре ди ни ка пи та њи ма, ко ја су у су шти ни пи та ња фи ло зоф ске и 
етич ке су шти не људ ског ра да.

Ме ђу тим, су шти на овог про це са не мо же се схва ти ти без ста-
вља ња у исто риј ски кон текст. Ако се исто ри ја људ ског дру штва по-
сма тра као исто ри ја људ ског ра да, он да се, не спор но мо же уочи ти 
су штин ска од ред ни ца - исто ри ја људ ског ра да је исто ри ја људ ске 
сло бо де, или бо ље ре че но бор бе за ње но оства ре ње, ко ја се исто-
вре ме но во ди на ин ди ви ду ал но –пси хо ло шком, на пла ну ми кро 
рад не сре ди не, ло кал не за јед ни це, на ци о нал не др жа ве, а да нас све 
ви ше и на гло бал ном пла ну. Са вре ме но до ба је ка рак те ри стич но 
по то ме што је по ве за ло све ни вое људ ског ра да и људ ске сло бо де 
у јед ну не раз двој ну функ ци о нал ну це ли ну, учи ни ло ту ме ђу за ви-
сност ви дљи вом и пре по зна тљи вом на по јав ној рав ни, упо зо ра ва-
ју ћи да се сва ко пи та ње и сва ки аспект људ ске сло бо де, не ми нов но 
мо ра су о чи ти са пи та њи ма фи ло зоф ске и етич ке су шти не људ ског 
ра да. 

Раз мр вље ни рад са вре ме ног ин ду стриј ског и пост ин ду-
стриј ског до ба, унео је кључ не про ме не у са др жај и на чин људ ског 
жи во та, у од но су на уоби ча је ни на чин жи во та, ко ји је до ми ни рао 
ве ко ви ма уна зад. То је не из бе жно ути ца ло да се про ме не и кључ ни 
по гле ди на жи вот и си стем вред но сти.. Пре све га, раз мр вље ни ин-
ду стриј ски рад, одва ја чо ве ка од при ро де, од оног ам би јен та у ко ме 
се хи ља да ма го ди на од ви јао људ ски рад, као не по сред ни од нос чо-
ве ка и при ро де. Чо ве ков рад ни ам би јент се у ин ду стриј ском на чи ну 
про из вод ње у пот пу но сти ме ња – он пре ла зи у за тво ре ни про стор, 
од но сно ве о ма огра ни че ни део про сто ра, ко ји се по свим ка рак те-
ри сти ка ма раз ли ку је од при род ног рад ног ам би јен та. Стрикт но се 
раз два ја рад ни од дру гих де ло ва да на. Ме ња се та ко ђе ка рак тер и 
са др жај ње го вог ра да. Рад зе мљо рад ни ка се су штин ски раз ли ку је 
од ра да ин ду стриј ског рад ни ка по то ме што се зе мљо рад ник ба ви 
мно го ши рим кру гом по сло ва, а ње гов рад је ди на мич ни ји, у од но-
су на ве о ма че сто мо но то ни рад ин ду стриј ског рад ни ка, огра ни чен 
на не ко ли ко јед но став них опе ра ци ја. Дру гим ре чи ма, рад зе мљо-
рад ни ка по свом са др жа ју мно го је бли жи уни вер зал ном ка рак те-
ру људ ског ра да. То, на рав но, ни су са мо ор га ни за ци о не, тех нич ко- 
тех но ло шке про ме не. Ин ду стриј ски на чин про из вод ње, са др жај и 
про цес ра да усло вљен но вих тех но ло ги ја ма и но вим про из во ди ма 
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отва ра чи тав низ фи ло зоф ски и етич ких пи та ња, чи је је ис хо ди ште 
сло бо да чо ве ка и фи ло зоф ска и етич ка су шти на људ ског ра да, као 
је дан од ње них те ме ља и усло ва. 

Исто ри ја ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та ко ја је 
обе ле жи ла исто ри ју са вре ме них ка пи та ли стич ких дру шта ва, као 
и ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти у са вре ме ном до бу, ве о ма 
су ин ди ка тив ни за про у ча ва ње фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да. 
Исто ри ја ин ду стриј ских кон фли ка та, у по чет ним фа за ма је пре те-
жно или ис кљу чи во скон цен три са на око пи та ња би о ло шког оп-
стан ка рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца. То је вре ме у ко ме рад ни штво 
во ди бор бу за би о ло шки оп ста нак – за кра ћи рад ни дан, при стој не 
за ра де, ми кро усло ве ра да, пи та ња ко ја се ди рект но ти чу жи вот не 
сва ко дне ви це, очу ва ња здра вља, рад не и жи вот не енер ги је. То је, 
исто вре ме но пе ри од у раз во ју гра ђан ског дру штва у ко ме до ми ни-
ра ју ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти, од но сно та дру штва су 
до ми нант но кон фликт на. 

Ме ђу тим, чак и у том вре ме ну у ко ме су ин ду стриј ски и со-
ци јал ни кон флик ти до ми нант но кон цен три са ни на пи та ња еле-
мен тар ног оп стан ка рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца, мо же се уочи-
ти по ве за ност тих днев них, кон крет них пред ме та ин ду стриј ских 
и со ци јал них кон фли ка та са пи та њи ма сло бо де људ ског ра да. Сам 
про цес на стан ка гра ђан ског дру штва, са сло бод ним гра ђа ни ном 
као сво јим те ме љем, на дра ма ти чан на чин отва ра пи та ње сло бо де, 
од но сно етич ке и фи ло зоф ске су шти не људ ског ра да, по ка зу ју ћи 
кроз ре ал не дру штве не про це се, као и кроз фи ло зоф ску и дру штве-
ну ми сао, да су сло бо да чо ве ка и сло бо да људ ског ра да две стра не 
исте по ја ве. Фран цу ска, али и дру ге бур жо а ске ре во лу ци је во де се 
под па ро лом – Сло бо да – Јед на кост – Брат ство. Исто та ко, пр ве 
рад нич ке по бу не не тра же са мо хле ба, већ и сло бо ду људ ске лич-
но сти и до сто јан ство људ ског ра да. На рав но, да глад ни, по ни же ни, 
љу ди без на де, не мо гу би ти сло бод ни и до сто јан стве ни. Из то га се 
мо же из ве сти за кљу чак да се кре та ње ка сло бо ди и до сто јан ству 
људ ског ра да кре ће сте пе на сто, ко рак по ко рак, од но сно да се осва-
ја сте пе ни ца, по сте пе ни ца, те сло бо де и до сто јан ства. Ме ђу тим, 
та кав за кљу чак не би био та чан, или бар не би био пот пун. Ако је 
сло бо да људ ског ра да, те мељ сло бо де људ ске лич но сти, он да се 
пи та ње нео п ход но сти, од но сно при су ства тог те ме ља по ста вља у 
сва кој епо хи, у сва ком об ли ку дру штве ног уре ђе ња, у сва ком дру-
штву, као и код сва ког по је дин ца. 

Ни ко не мо же са си гур но шћу твр ди ти да ће на ша епо ха, трај-
но, или бар на ду ги рок ре ши ти ово пи та ње, али је не спор но да 
га је на ве о ма сна жан, отво рен, дра ма ти чан на чин по ста ви ла пред 



Дарко Маринковић Филозофија људског рада пред изазовима ...

289

дру штве ну ми сао, пред раз ли чи те кон цеп ци је и прак су еко ном ског 
и по ли тич ког уре ђе ња дру штва и пред на ше са ве сти. 

Са раз во јем но вих тех но ло ги ја и но вих про из вод них про гра-
ма, од но сно но вих људ ских по тре ба, са про ме ном укуп ног ста ња 
и од но са у дру штву, пред мет ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли-
ка та све се ви ше по ме ра ка пи та њи ма укуп ног ста ња у дру штву, 
рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства, стра те ги је еко ном ског и тех-
но ло шког раз во ја дру штва, људ ских сло бо да и пра ва, ква ли те та и 
до сто јан ства људ ског жи во та у це ли ни, или свих оних чи ни ла ца 
ко ји се за јед нич ким на зив ни ком де фи ни шу као дру штве но окру-
же ње. Ти ме се, на рав но, не за тва ра под руч је ин ду стриј ских и со-
ци јал них кон фли ка та ве за но за ми кро рад ну сре ди ну и уре ђи ва ње 
усло ва ра да и ме ђу људ ских од но са у ми кро рад ној сре ди ни. Ра ди 
се о то ме да се од лу чи ва ње, од но сно дру штве на моћ ве за на за уре-
ђи ва ње ма кро еко ном ских од но са све ви ше пре но си на др жа ву, па 
се, у скла ду са тим ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти у ве ли кој 
ме ри пре ме шта ју на ни во др жа ве. По ста је све очи глед ни је да је 
успе шност пред у зе ћа, а ти ме и по ло жај и усло ви жи во та и ра да, ка-
ко по сло да ва ца , та ко и за по сле них у ве ли кој ме ри по сле ди ца ме ра 
ко је у еко ном ском жи во ту до но си др жа ва, као и укуп ног по ли тич-
ког и дру штве ног ста ња. Та ко ђе по ста је све ви дљи ви ја и не спор-
ни ја функ ци о нал на по ве за ност и ме ђу за ви сност ста ња и од но са у 
ми кро рад ној сре ди ни и укуп ног ста ња и од но са у дру штву. 12)

То је јед но од упо ри шта на ко ме се гра де стра те ги је одр жи-
вог раз во ја и со ци јал ни кон цен зус ре ле вант них со ци јал них сна га, 
укљу чу ју ћи ту и свет ра да, око де фи ни са ња и оства ри ва ња ових 
стра те ги ја. На тој осно ви у да нас еко ном ски и тех но ло шки раз ви је-
ним, де мо крат ским зе мља ма Евро пе и све та, уре ђе но је це ло ви то, 
си сте мат ско рад но и со ци јал но за ко но дав ство, ко је ефи ка сно шти-
ти ком плекс рад них, еко ном ских и со ци јал них пра ва, афир ми ше се 
зна чај, ус по ста вља ју и раз ви ја ју ме ха ни зми и прак са со ци јал ног 
ми ра, ко ји об у хва та ју пра во за по сле них да бу ду ин фор ми са ни, кон-
сул то ва ни и уче ству ју у про це су од лу чи ва ња у пред у зе ћу, пра во 
на син ди кал но ор га ни зо ва ње, ко лек тив но пре го ва ра ње и за кљу чи-
ва ње ко лек тив них уго во ра, пра во на штрајк и дру ге ви до ве ин ду-
стриј ске ак ци је. У том кон тек сту ус по ста вља се и раз ви ја со ци јал-
ни ди ја лог, као спе ци фич ни мост из ме ђу ин ду стриј ске и со ци јал не 
де мо кра ти је, ко ји на ста је као ре зул тат су о ча ва ња са чи ње ни цом да 
по ли тич ка де мо кра ти ја, и по ред свог не спор ног зна ча ја ни је до во-
љан оквир за ис по ља ва ње и оства ри ва ње сло бо де људ ске лич но-
12)  С. Бол чић : „Свет ра да у тран сфор ма ци ји“, Пла то, Бе о град 2007
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сти, уко ли ко ни је по ве за на са пра вом и ре ал ном мо гућ но шћу чо-
ве ка да кре и ра, упра вља про це сом ра да и ње го вим ре зул та ти ма.13) 

Ана ли зи ра ју ћи про цес раз во ја ин ду стриј ских од но са у вре-
мен ској ди мен зи ји, мо же се ре ћи да је јед на од основ них тен ден ци ја 
у овом про це су кре та ње од ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка-
та ка ин ду стриј ском и со ци јал ном ми ру. Овај про цес је ана ли зи ран 
и да нас се ана ли зи ра са раз ли чи тих аспе ка та – еко ном ског, тех но-
ло шког, по ли тич ког, прав ног . Ме ђу тим, ако се овај про цес ана ли-
зи ра са ста но ви шта ети ке и фи ло зо фи је људ ског ра да, он да се, пре 
све га мо ра има ти у ви ду чи ње ни ца, да је јед но од кључ них обе леж-
ја ин ду стриј ског дру штва из у зет но ди на ми чан раз вој ства ра лач ке 
мо ћи људ ског ра да. На и ме, по кре тач ка сна га свих про ме на - но-
ве тех но ло ги је, но ви про из во ди, но ве људ ске по тре бе, по ве ћа ва ње 
ко ли чи не ма те ри јал них до ба ра и њи хо ве до ступ но сти све ши рем 
кру гу по тро ша ча – је сте уве ћа на ства ра лач ка моћ људ ског ра да. 
Ме ђу тим, та на ра сла ства ра лач ка моћ људ ског ра да, по ред по зи-
ти тив них ре зул та та, до ве ла је и до све сна жни јег и отво ре ни јег 
су ко ба при нуд ног и ства ра лач ког у људ ском ра ду, ука зу ју ћи и на 
сам кон фликт ни ка рак тер људ ског ра да. Дру гим ре чи ма, ди на мич-
ни раз вој ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да, ко ји се ма те ри ја ли зо вао 
кроз но ве тех но ло ги је, еко ном ски и тех но ло шки раз вој дру штва, 
по раст стан дар да и ква ли те та жи во та, све се ви ше су да рао са огра-
ни че њи ма сло бо де људ ског ра да, по ста вља ју ћи све отво ре ни је пи-
та ња фи ло зоф ског и етич ког сми сла људ ског ра да. У том сми слу, 
цео ток раз во ја ин ду стриј ских од но са, про ти ву реч но сти, отво ре на 
пи та ња и кон флик ти ко ји су га пра ти ли, мо гу се по сма тра ти као 
тра га ње за пу те ви ма сло бо де људ ског ра да, од но сно ње го ве фи-
ло зоф ске и етич ке су шти не. Су штин ске про ме не ко је су се на том 
пла ну до го ди ле од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње 
до да на шњих да на, мо гу се са же ти на сле де ћи на чин. Пр ви ко ра ци 
ин ду стриј ског на чи на про из вод ње за по чи њу „не ви дљи вом ру ком 
тр жи шта“ Ада ма Сми та, ко ја је и да нас ак си ом ве ли ког бро ја еко-
но ми ста и по ли ти ча ра нео ли бе рал не ори јен та ци је. Ме ђу тим, чак 
и по вр шна ана ли за еко ном ских и дру штве них кре та ња у са вре ме-
ном дру штву, уло га др жа ве у еко ном ском жи во ту, уло га и по зи ци ја 
дру гих ак те ра, по зи ци ја све та ра да, да ју до вољ но ар гу ме на та за 
за кљу чак да је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта“, већ одав но пре ста ла 
да бу де не ви дљи ва. На про тив, ме ха ни зам тр жи шта је да нас ве о ма 
ви дљив, кон тро ли сан, што у ве ли кој ме ри ме ња објек тив не до ме-
те, дру штве ну уло гу и функ ци је тр жи шта, као и по зи ци ју и уло гу 
ње го вих ак те ра. 

13)  Д. Ма рин ко вић „Со ци јал ни ди ја лог“ Цен тар за људ ска пра ва, Ниш 2004
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Ка ко је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта“, под ути ца јем про ме-
ње них дру штве них окол но сти по ста ја ла све ви дљи ви ја, по ста ја-
ло је ја сно да си ро ма штво, не за по сле ност, со ци јал на не си гур ност, 
без на ђе, ни су зла суд би на, већ пи та ње по ли ти ке ко ја се у јед ном 
дру штву во ди, ка па ци те та и од го вор но сти др жа ве, али и дру гих 
дру штве них ак те ра. То је ути ца ло да се по ли тич ки и дру штве ни 
жи вот, раз ли чи те иде о ло шке и по ли тич ке кон цеп ци је и стра те ги је 
раз во ја дру штва у ве ли кој ме ри кон цен три шу на пи та ња рад ног и 
со ци јал ног за ко но дав ства, еко ном ских, со ци јал них и рад них пра-
ва за по сле них, од но сно де фи ни са ње по зи ци је све та ра да. На тај 
на чин и пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да до ла зе у цен тар 
по ли тич ког и дру штве ног ан га жма на, ма да се то не уоча ва увек на 
по јав ној рав ни. 

ПО НОВ НО КРЕ ТА ЊЕ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НО СТИ 
ЉУД СКОГ РА ДА – ДА ЛИ СЕ КРУГ ЗА ТВА РА

Но ве од ред ни це фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да на ста ју са 
про ме на ма у ка рак те ру и са др жа ју људ ског ра да. Не спор на је чи-
ње ни ца да се људ ски рад, по сво јим основ ним ка рак те ри сти ка ма 
бит но раз ли ку је од људ ског ра да пре са мо не ко ли ко де це ни ја, а да 
је та раз ли ка још из ра зи ти ја и ви дљи ви ја у од но су на пе ри од од пре 
јед ног или два ве ка. Те раз ли ке су на ста ја ле у јед ном ду гом про це-
су и од но се се на скра ћи ва ње рад ног вре ме на, по сте пе но, а да нас 
све ди на мич ни је ис кљу чи ва ње на пор ног фи зич ког ра да и по сло ва 
ко ји у крат ком пе ри о ду ру и ни ра ју рад ну енер ги ју, здра вље и жи вот 
рад ни ка, уво ђе ње флек си бил них мо де ла ор га ни за ци је ра да, да ва-
ње пред но сти тим ском ра ду. Све ове по је ди нач не про ме не у свом 
ко нач ном зби ру до при но се уна пре ђи ва њу ква ли те та људ ског жи-
во та и ра да, а ти ме и оства ри ва њу етич ке и људ ске су шти не ра да. 
Нај ва жни ји ме ђу овим про це си ма је сва ка ко онај ко ји је до ско-
ра до ми нант не про це се пар ци ја ли за ци је ра да, као по сле ди це тех-
нич ке по де ле ра да и спе ци ја ли за ци је, упра во под ути ца јем но вих 
ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, окре нуо у прав цу уни вер за ли за ци је, 
на ме ћу ћи све ве ћем бро ју при пад ни ка све та ра да зах тев „до жи-
вот ног уче ња“. У Евро пи и раз ви је ном све ту де це ни ја ма при сут на 
тен ден ци ја скра ћи ва ња рад ног вре ме на на ме ће пи та ње гра ни ца тог 
скра ћи ва ња. Ова бор ба на по чет ку је усме ре на на од бра ну људ-
ског жи во та и здра вља, као и рад не спо соб но сти на ду жи рок. Тај 
ком плекс зах те ва скон цен три сан је у по зна том зах те ву рад нич ког 
и син ди кал ног по кре та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка за тзв 
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Три осми це, осам са ти ра да, осам са ти спа ва ња и осам са ти сло бод-
ног вре ме на, ко ји нас под се ћа на при род не гра ни це људ ског ра да. 
Ме ђу тим, тен ден ци ја скра ћи ва ња рад ног вре ме на у дру гој по ло ви-
ни два де се тог ве ка у све је ве ћој ме ри дру штве но и етич ки мо ти-
ви са на. При то ме, се има ју у ви ду про блем не за по сле но сти, као и 
на сто ја ња да се уна пре ди ква ли тет људ ског жи во та у це ли ни. Ја сно 
је при то ме да ту ни је реч са мо о кра ћем рад ном вре ме ну, већ о то-
ме да скра ће ње рад ног вре ме на пре ко од ре ђе не гра ни це усло вља ва 
су штин ске про ме не у жи во ту љу ди и дру штва у це ли ни. Исти ни за 
во љу, ме ђу еко но ми сти ма и по ли ти ча ри ма да нас пре о вла ђу је став 
да тре ба успо ри ти или са свим за у ста ви ти тен ден ци ју скра ћи ва ња 
рад ног вре ме на. Ме ђу тим, њи хо ви зах те ви су, пре све га, еко ном-
ске, тех нич ко – тех но ло шке и ор га ни за ци о не при ро де. Но ве тех-
но ло ги је, од но сно стал ни по раст ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да 
стал но ће пред дру штво по ста вља ти ту ди ле му или ис ку ше ње, иза 
ко је сто ји у осно ви фи ло зоф ска и мо рал на ди ле ма, да ли је чо век 
рад но, ства ра лач ко би ће, или је у осно ви би ће ко ме рад ни је има-
нент на од ред ни ца.14) Те о риј ски, ду жи на рад ног вре ме на мо же па-
да ти до ну ле, али то би у крај њој ли ни ји био ула зак у не ку но ву 
ци ви ли за ци ју, пот пу но дру га чи ју у од но су на ону ко ју смо има ли 
кроз це ло куп ну исто ри ју људ ског ро да и у са вре ме ном до бу. 

Убр за ни раз вој но вих тех но ло ги ја до вео је до су штин ских 
про ме на у ка рак те ру и са др жа ју људ ског ра да. Пре све га, у ве ли кој 
ме ри је уки нут фи зич ки те жак рад, ко ји у ве ли кој ме ри, ди рект но и 
убр за но ру и ни ра људ ски жи вот и здра вље. Ти ме рад гу би у све ве-
ћој ме ри оре ол му че ни штва, из јед на ча ва ња са жр твом, што на још 
је дан на чин отва ра пи та ње ње го ве етич ке и фи ло зоф ске су шти не. 
По сма тра ју ћи овај про цес у исто риј ском кон тек сту, људ ски рад је, 
нај пре све ви ше ме ха ни зо ван, за тим ауто ма ти зо ван, а да нас све ви-
ше ком пју те ри зо ван. Јед на од основ них од ли ка са вре ме них тех но-
ло ги ја је да људ ски рад у све ве ћој ме ри за ме њу ју ро бо ти, а уло га 
чо ве ка се сво ди па про јек то ва ње и кон тро лу про из вод них про це са. 
Они скло ни ци ни зму, ко мен та ри шу ћи ове про це се и пред но сти ро-
бо та над људ ском рад ном сна гом, ка жу, по ред оста лог, да ро бо ти 
не штрај ку ју, не ор га ни зу ју син ди ка те, не тра же ве ће за ра де, рад на 
и со ци јал на пра ва, пен зи је. Дру гим ре чи ма, рад на сна га ро бо та је 
јеф ти ни ја и ис пла ти ви ја од људ ске рад не сна ге. Ме ђу тим, ро бо те, 
укљу чу ју ћи и оне нај са вр ше ни је ства ра чо век, па се опет круг вра-
ћа на по че так и из вор. 

Ово су са мо не ки од ар гу ме на та, ко ји не спор но го во ре о про-
ме ни ка рак те ра и са др жа ја људ ског ра да, али пре све га усло ва у 

14)  R: Je remy : „The  end of work“, Put nam Bo oks, New York 1995
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ко ји ма се он оства ру је у са вре ме ном до бу, ко ји опре де љу ју је дан 
број ауто ра раз ма тра ју ћи ста ње и пер спек ти ве, го во ре о кра ју људ-
ског ра да. За ма ње од по ла ве ка, од раз мр вље ног ра да у ин ду стриј-
ском на чи ну про из вод ње и ње го вих со ци јал них по сле ди ца, до ла зи 
се до пи та ња кра ја људ ског ра да. 15) Оно што је при то ме од по себ-
не ва жно сти је сте чи ње ни ца да се у са вре ме ном до бу пр ви пут на 
те о риј ском, а ти ме у крај њој ли ни ји на етич ком и фи ло зоф ском 
пла ну отва ра пи та ње кра ја људ ског ра да. У прет ход ним пе ри о ди ма 
људ ске исто ри је, као што је по зна то, ја вља ју се раз ли чи та еко ном-
ска, по ли тич ка, со ци јал на, етич ка, фи ло зоф ска ста но ви шта о људ-
ском ра ду. Ме ђу тим, са мо на ша епо ха, по пр ви пут отва ра пи та ње 
кра ја људ ског ра да. То на ме ће по тре бу, дру штве ној ми сли да иза ђе 
из окви ра те ку ће, рад не сва ко дне ви це и по ста ви пи та ње – да ли 
је људ ска ци ви ли за ци ја, исто ри ја, бу дућ ност, људ ска лич ност, са 
оним су штин ски ка рак те ри сти ка ма ко је је чи не чо ве ком, мо гу ћа 
без људ ског ра да. Не ма од го во ра, од но сно ви зи је дру штва и дру-
штве ног уре ђе ња у ко ме је дан од ка ме на те ме ља ца не би био људ-
ски рад. То нас у крај њој ли ни ји под се ћа и упо зо ра ва на сло же ност 
и ви ше знач ност пој ма људ ски рад, ра зно ли кост и сло же ност ње го-
вих са др жа ја и по јав них об ли ка, да основ ни из вор на шег ма те ри-
јал ног оп стан ка, али и из вор и по кре тач ку сна гу на ше људ ско сти 
- рад, по зна је мо у ве о ма огра ни че ном оби му.

Ко нач но, људ ски рад се у про те клих не ко ли ко ве ко ва, као и 
да нас по сма тра ис кљу чи во у кон тек сту тр жи шне при вре де, од но-
сно тр жи шне утак ми це, као ње не по кре тач ке сна ге. Нео п ход ност 
та квог при сту па усло вља ва чи ње ни ца да је тр жи шна при вре да ам-
би јент у ко ме се у ин ду стриј ском на чи ну про из вод ње од ви ја људ-
ски рад. Ме ђу тим, ана ли за људ ског ра да ис кљу чи во кроз при зму 
тр жи шне при вре де и тр жи шта као је ди ног или основ ног ре гу ла то-
ра еко ном ског жи во та дру штва, мо же пред ста вља ти и огра ни че ње 
за раз у ме ва ње етич ке и фи ло зоф ске су шти не људ ског ра да. При 
то ме не тре ба из гу би ти из ви да да је тр жи шни на чин при вре ђи ва-
ња и на ње му за сно ва но по ли тич ко и еко ном ско уре ђе ње дру штва 
до ми нант но у про те кла три ве ка. У од но су на це ло куп ни ток тра-
ја ња људ ског дру штва то је је дан ма ли де лић, ко ји као и сви дру-
ги об ли ци по ли тич ке и еко ном ске ор га ни за ци је дру штва има сво је 
пред но сти и огра ни че ња, као и вре ме тра ја ња. Тра га ње за етич ком 
и фи ло зоф ском су шти ном људ ског ра да у са вре ме ном до бу, на по-
сред на на чин отва ра и пи та ње тра га ња и за дру га чи јим ме ха ни зми-
ма еко ном ске и по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва. 

15)  J. Rif kin „The end of work“, Put nam Bo oks, New York 1995
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УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Сам под на слов го во ри о огра ни че њи ма са ко ји ма се су о ча ва 
у по ку ша ју да се из ве ду це ло ви ти за кључ ци, на осно ву на пред из-
ло же них са зна ња и ста во ва. Текст не отва ра, већ се вра ћа ста рим 
пи та њи ма су шти не људ ског ра да, кроз про ток вре ме на, у раз ли-
чи тим пе ри о ди ма исто ри је, у раз ли чи тим дру штве ним си сте ми ма, 
раз ли чи тим дру штве ним окол но сти ма, тра ди ци ја ма и на чи ну жи-
во та. На рав но, не из бе жно се отва ра ју и но ва пи та ња, ко је до но си 
са вре ме но до ба, раз вој но вих тех но ло ги ја, но вих обла сти про из-
вод ње и но вих људ ских по тре ба. Људ ски рад је, не спор но про ме-
нио сво је са др жа је – пре све га у ужем тех но ло шком, ор га ни за ци-
о ном сми слу, по јав не об ли ке, уве ћа на је про из вод на моћ људ ског 
ра да, од но сно еко ном ски па ра ме три те мо ћи – про дук тив ност и 
еко но мич ност. Ме ђу тим, по ве ћа ње про из вод не мо ћи, од но сно спо-
соб но сти чо ве ка да про из ве де ве ћу ко ли чи ну ма те ри јал них до ба ра, 
не зна чи ауто мат ски, или бар ни је у ди рект ној сра зме ри са по ве ћа-
њем ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да, ко ја под ра зу ме ва кре а тив но 
ме ња ње дру штве не и при род не ствар но сти и чо ве ка са мог. 

У сва ком слу ча ју, не мо же се оспо ри ти да је рад кроз исто ри-
ју ме њао свет, да је по ме рио и сру шио мно ге гра ни це, да је људ ски 
жи вот учи нио лак шим, ху ма ни јим, пре све га у том сми слу што су 
мно ги по сло ви, ко ји су штет но или уни шта ва ју ће де ло ва ли на људ-
ско здра вље, рад ну спо соб ност, жи вот ни век, ду жи ну жи вот ног ве-
ка, у нај ве ћој ме ри оти шли у исто ри ју. 

Оно што је до са да шњи ток исто ри је по твр дио је сте да је рад 
био из вор људ ске сло бо де, при че му је јед но од кључ них по при-
шта бор бе за сло бо ду био људ ски рад, ње го ви ре зул та ти и од но си 
ко је су љу ди ус по ста вља ли у про це су ра да. Тра га ње за су шти ном 
људ ског ра да, упу ћу је нас, или нас по но во вра ћа на ње го ве етич ке 
из во ре и сми сао. Исто ри ја људ ског дру штва, као и ак ту ел ни дру-
штве ни про це си у са вре ме ном до бу, го во ри о то ме да је у свим дру-
штви ма кроз исто ри ју од нос пре ма ра ду био је дан од те ме ља свих 
вред но сних си сте ма. И да нас је од нос пре ма ра ду је дан од основ-
них кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње етич но сти по је дин ца. Рад је ви со-
ка етич ка вред ност, а не рад се из јед на чу је са не е тич но шћу, ло шим 
људ ским, ка рак тер ним осо би на ма. Ме ђу тим, том кон ста та ци јом се 
при ча не за вр ша ва не го по чи ње и кре ће се у свим оним прав ци ма 
ко ји са гле да ва ју ин ди ви ду ал не и дру штве не усло ве етич ком сми-
сла и сна ге људ ског ра да. 
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Darko Marinkovic

PHILOSOPHY OF HUMAN WORK FACING 
THE CHALLENGES OF NEW AGE

Summary
Modern age, and that is industrial society, that had been founded 

on human freedoms and rights, multiparty parliamentarian democracy 
and market contestability, has brought about fundamental changes in the 
nature, character, content and way of human work, therefore presenting 
a whole line of challenges to the ethics and philosophy of human work. 
A new way of production has not only influenced the human work as 
a process of creation of material and spiritual achievements, but also 
has changed a whole way of life, human interrelations and the system 
of social and moral values. Human daily lives have gained not only a 
new content, but also a new structure. This has brought about a clear 
and visible division between working and non-working parts of day. 
From the area of a dominantly agricultural production with the nature 
being both the working and life environment, the human work has been 
moved to a closed space of industrial machinery therefore establishing 
a technical division of work and the work has become increasingly spe-
cialized or partitioned. It is especially important to underline that it has 
led to emergence of an extremely great dynamics of the changes in the 
field of human work as well. Therefore it is possible to declare that it is 
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precisely the dynamics of the changes that has actualized the old issues 
and created a whole line of new issues in the philosophy and ethics of 
human work. 
Key Words: human work, ethics, philosophy, modern industrial society, uni-

versality, history, Christianity, human freedoms and rights
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ОСВРТИ
Слободан Антонић
ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ

 
(Ми лош Кне же вић, Евро скеп
ти ци зам: 111 евро скеп тич ких 
фраг ме на та, За слон, Бе о град 
2008, стр. 232)

Ова књи га да је до бар од го
вор на пи та ње шта да нас у Ср
би ји зна чи би ти “евро скеп тик”. 
Кне же вић од мах пра ви раз ли
ку из ме ђу евро скеп ти ци зма и 
евро фо би је. Евро скеп ти ци зам 
ни је страх од Евро пе или мр
жња пре ма њој. То је “ра ци о
на лан и кри ти чан став пре ма 
ЕУ” (19). Мо же се исто вре ме но 
во ле ти Евро па, сма тра Кне же
вић, али и би ти кри ти чан пре ма 
ЕУ. И сам аутор је евро скеп тик 
“упра во из ја ког осе ћа ја на кло
но сти ка европ ском кул тур ном 

и ци ви ли за циј ском то та ли те ту” 
и за то што “ве ру је у бу дућ ност 
Евро пе у дру га чи ји кон ти нен
тал ним кон ту ра ма” (20). 

Кне же вић, ме ђу тим, сма тра 
да, ра ци о нал ни по сма трач из 
Ср би је, мо ра озбиљ но да за ме
ри ЕУ ба рем три круп не ства ри: 
по ти ски ва ње мо дер них на ци о
нал них др жа ва у име фе у дал них 
или ве штач ких “европ ских” ре
ги о на; кул тур ну ис кљу чи вост, 
па и кул тур ни ра си зам пре ма 
све му што не при па да од ре ђе
ној кон цеп ци ји Евро пе; и си
сте мат ско по ни жа ва ње (прет)
кан ди да та за члан ство у ЕУ (а 
по себ но Ср би је), са ци љем про
ме не њи хо вог кул тур ног (на ци
о нал ног) иден ти те та (2021).

Европ ска уни ја, као сво је
вр сна “над др жа ва”, до жи вља
ва све дру ге др жа ве, а на ро чи
то оне ко је је уси са ла, или тек 
хо ће да уси са, као кон ку рен те. 
Она же ли сла бље ње и не ста нак 
свих европ ских др жа ва, же ли 
да их фраг мен ти зу је и ис пра
зни од ствар не мо ћи, ка ко би 
Бри сел, као цен тар те но ве су
пер др жа ве, имао по сла са мо са 
ато ми зо ва ним, пред мо дер ним 
(фе у дал ним), или не дав но скро
је ним ре ги о ни ма. То је оно што 
уви ђа и че шки пред сед ник Вац
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лав Кра ус ко ји ка же: “Не мо гу 
да се по ми рим са чи ње ни цом 
да је циљ Уни је – Евро па ре ги
о на. За ме не је то крај све та. Ја 
же лим Евро пу др жа ва, Евро пу 
Пољ ске, Че шке, Пор ту га ли је, 
Ир ске, а не Евро пу До ње Шта
јер ске, Се вер не Мо рав ске или 
Гор ње Аустри је” (на ве де но код 
Кне же ви ћа, 116). Али, Кра у сов 
про тест је ва пај жед ног у пу
сти њи. Мр вље ње и сла бље ње 
др жа ва оста је основ ни циљ це
ло куп не бри сел ске би ро кра ти
је, тач ни је европ ске по ли тич ке 
кла се. Њој на ци о нал не др жа ве 
сме та ју као но си о ци ре ал не де
мо кра ти је и ма кар огра ни че не 
гра ђан ске кон тро ле над ели том. 

На и ме, док у на ци о нал ним 
др жа ва ма ипак по сто ји из ве
сна ме ра де мо кра ти је, Европ ска 
уни ја је у све ве ћој ме ри пра ва 
оли гар хиј ска тво ре ви на. Њо ме 
вла да ју “ко ме са ри” (ко ји се баш 
та ко се и зо ву), ко ји за пра во 
ниг де ни су би ра ни, већ ко оп ти
ра ни (49). Европ ски пар ла мент 
у Стар збу ру, по са да шњем ди
зај ну ЕУ, има са мо са ве то дав ну 
функ ци ју. Европ ски по сла ни ци 
при ма ју огром не пла те, као део 
ко руп тив не рен те, али они ни
шта ва жно не од лу чу ју. Од лу ке 
се до но се, у Европ ској ко ми си
ји, у Бри се лу, из ко је ће уско ро 
би ти од стра ње ни пред став ни ци 
ма њих зе ма ља. У ЕУ за пра во 
по сто ји “ви ше стру ко дис кри
ми на тор ска хи је рар хи ја европ
ских зе ма ља” (50), тач ни је ло
кал них би ро кра ти ја, ко је су све 

ви ше са мо пу ке фи ли ја ле је дин
стве не и клеп то крат ске по ли
тич ке кла се Цар ства. Док по ли
то кра те из не ких зе ма ља, по пут 
Не мач ке, Фран цу ске, Бри та ни
је, Шпа ни је или Ита ли је, до ми
ни ра ју, до тле су пред став ни ци 
по је ди них ло кал них би ро кра
ти ја пот пу но скрај ну ти, а не ке 
на ци је фак тич ки и не по сто је у 
цен три ма европ ског по ли тич
ког и еко ном ског од лу чи ва ња.

Та по тму ла и при та је на иде
о ло ги ја “хи је рар хич но сти на
ци ја”, ка ко је на зи ва аутор, до 
из ра жа ја по себ но до ла зи ка да 
је реч о од но су Бри се ла пре ма 
зе мља ма из ван ЕУ. Кне же вић 
под се ћа да ЕУ, чак и на кон по
след њег про ши ре ња на Ру му ни
ју и Бу гар ску, не об у хва та ви ше 
од 41 по сто те ри то ри је Евро пе 
(43). ЕУ јед но став но не са мо 
да ни је це ла Евро па, она ни је 
ни ве ћи део Евро пе, а по нај ма
ње је је ди на Евро па, Евро па као 
та ква. Но, за евро крат ску ели ту 
Бри се ла са мо је ЕУ истин ска 
Евро па. Реч је о ти хој, под ра
зу ме ва ју ћој по де ли ста нов ни
ка Евро пе на “ци ви ли зо ва не” 
и “вар ва ре”, од но сно, на “пра
ве Евро пља не” и оне ко ји жи ве 
“из ван зи ди на псе у доЦар ства”, 
ка ко то ка же Кне же вић (36). Та 
истин ска, ма да при та је на иде о
ло ги ја Бри се ла, нај бо ље се мо
же ви де ти упра во кроз кон цепт 
про ши ре ња ЕУ. 

По том кон цеп ту, про ши ре ње 
се не схва та као плу ра ли стич ко 
бо га ће ње Фе де ра ци је но вим, 
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са мо свој ним на ро ди ма, већ као 
пу ко про ши ре ње Цар ства но
вим, кул тур но уни фи ко ва ним и 
хо мо ге ни зо ва ним по да ни ци ма, 
по тро ша чи ма  по ре ским гла ва
ма. Оту да про ши ре ње ЕУ има 
об лик уну тра шњег ко ло ни ја ли
зма, тач ни је кул тур ноци ви ли
за циј ског уни фи ко ва ња сва ке 
раз ли чи то сти и са мо свој но сти. 
За бри сел ске кул тур тре ге ре, ис
точ но е вроп ске на ци је су јед но 
ве ли ко ни шта, пу ка си ро ви на 
ко ја тек тре ба да бу де пре ра ђе на 
у не ка кав кул тур ни фа бри кат. 
За Бри сел ис точ ну Евро пу чи не 
ди вља ци ко је се тек ду го трај
ним по ступ ком “кул ти ви за ци је” 
мо гу пре тво ри ти, нај пре, у “по
луЕвро пља не” (тј. у “кан ди да
те” или “но ве чла но ве” ЕУ), да 
би тек у нео д ре ђе ној бу дућ но
сти они мо гли по ста ти “пра ви” 
и “истин ски” Евро пља ни. 

И као што се ко ло ни ја ли зам 
19. ве ка од и гра вао под крин ком 
ши ре ња “ци ви ли за ци је”, “тр го
ви не” и “хри шћан ства”, та ко се 
овај уну тра шњи ко ло ни ја ли зам 
21. ве ка од и гра ва под ма ском 
ши ре ња “европ ских стан дар
да”, “сло бод ног тр жи шта” и 
“људ ских пра ва”. Али, иза те 
ви со ко пар не ре то ри ке кри је 
се вул гар но еко ном ско и по ли
тич ко “ре са те ли ти зо ва ње ис
точ но е вроп ских зе ма ља” (38), 
као и те жња да се, кроз тзв. 
кан ди дат ски стаж, свим ис точ
но е вроп ским дру штви ма из вр
ши ко лек тив но “пра ње мо зга”. 
“Пред кан ди дат ске др жа ве и 
на ци је су скрај ну та и по ни же

на би ћа са европ ске по лу пе рип
фе ри је”, упо зо ра ва Кне же вић, 
ко је су “под врг ну те оп се жном 
со ци јал ном и по ли тич ком ин
же ње рин гу” (53). За ауто ра ове 
књи ге је за па њу ју ће да та кву 
кон цеп ци ју кул тур ног са мо
по ни жа ва ња при хва та ју чак и 
ели те у “зе мља ма(пред)кан
ди да ти ма”. Те ели те по ка зу ју 
чуд но ва то од су ство ин те лек ту
ал не ауто но ми је, до сто јан ства и 
са мо по што ва ња. По ни жа ва ње 
на ро чи то при хва та “слој са мо
о вла шће них и пре пла ће них за
ступ ни ка и ту ма ча европ ских 
иде ја” (23) ко ји се на да ју да 
ће, као на гра ду за “уте ри ва ње” 
свог на ро да у ЕУ, по ста ти део 
при ви ле го ва не, европ ске, тран
сна ци о нал не кла се и де ли ти сво 
ње но бо гат ство и моћ (35). 

До ма ће, ком пра дор ске ели
те на сто је да код на ро да, ко јем 
су на че лу, раз ви ју но ву ре ли
ги ју “евро љу ба”, у ко јој се култ 
“бес при зив не ве ре у Евро пу” 
за сни ва на идо ло по клон ству 
пре ма “ње ној ва лу ти” (65), 
као истин ском Злат ном те ле ту 
Евро пе 21 ве ка. До ма ће ели
те пр ве уче ству ју у фар сич ном 
глу мље њу “Евро пеј ства” ко је 
по ста је офи ци јел ни обра зац по
на ша ња за це ло дру штво. Реч 
је о “јед но стра ном и уми ља ва
ју ћем пред кан ди дат ском опо
на ша њу члан ства пре ствар ног 
члан ства, ко је је де ма го шки 
под стре ки ва но од функ ци о не ра 
и те ла ЕУ” (53). То глу мље ње 
бу ду ћег члан ства за пра во има 
функ ци ју сим бо лич ког при зна
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ва ња вла сти те кул тур не и ци
ви ли за циј ске ин фе ри ор но сти 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, и 
исто вре ме но има функ ци ју за
вет ног при зна ва ња веч ног кул
тур ног пр вен ства “истин ских” 
(За пад них)  Евро пља на над ис
точ ним по луЕвро пља ни ма. 

Оту да до ла зи и зна ме ни та 
функ ци ја че ка о ни це за при јем 
у ЕУ. Че ка о ни ца ствар ним го
спо да ри ма, ко ји мир но се де и 
ру ча ва ју у са ло ни ма зам ка, да
је осе ћај мо ћи. Али она тре ба 
и трај но да фик си ра јед но ста
ње, је дан од нос. Че ка се, на и
ме, то ли ко ду го све док “че кач” 
не успе да уве ри го спо да ра да 
ће њи хов од нос го спо дарслу
га би ти на ста вљен и кад слу ги 
ко нач но бу де до зво ље но да уђе 
у са лон. Оту да је, за на ро чи то 
сум њи ве и не по кор не “че ка че”, 
као што је Ср би ја, пред ви ђе но 
“ста ре ње у европ ској че ка о ни
ци” (54). Не по кор ни “че кач” 
мо ра да, кроз “про цес евро пе
и за ци је”, за пра во из гу би сва ку 
во љу, сва ко до сто јан ство и сва
ко са мо по што ва ње. А ако на ста
ви да по ка зу је не за до вољ ство, 
ако не по слу шни че кач не ки на
лог, не ку за по вест, не из вр ши 
са вр ше но тач но и по кор но, ако 
још при то ме гун ђа и жа ли се, 
та ква зе мља, по пут Ср би је, би
ва из ба че на чак и из че ка о ни це, 
и оста вље на да, по пут пса, ки
сне ис пред ка пи је, све док цви
ле ћи не за тра жи да по но во бу де 
при пу ште на у че ка о ни цу (65). 

Да би свој на род на ве ли да 
уче ству је у овим игра ма са

мо по ни жа ва ња, ком пра дор ске 
ели те “зе ма љаче ка ча”, ме ђу 
сво јим по да ни ци ма, уз мак си
мал но охра бре ње го спо да ра из 
Бри слеа, ши ре уве ре ње да сви 
они ко ји жи ве из ван ЕУ и ни су 
пра ви Евро пља ни. Ми сви, ко
ји смо са ове стра не ли ме са (тј. 
“Шен ге на”), тре ба да се осе ћа
мо са мо као по луЕвро пља ни, 
тач ни је, као “јошнеЕвро пља
ни”, да кле као не ко ко тек при
зна њем од стра не “истин ских 
Евро пља на” (тј. Бри се ла) мо же 
да за слу жи европ ски ста тус. Ми 
сви тре ба да о се би ми сли мо са
мо као о по луљу ди ма, ко ји мо
гу би ти из диг ну ти из над свог 
по луљуд ства и би ти убро је ни у 
ствар на људ ска би ћа тек ако то 
ура ди не ко овла шће ни ауто ри
тет (Бри сел). 

Али, ако је не ко по лучо
век, то зна чи да у ње му по сто ји 
и не ка ква не људ ска по ло ви на, 
не ка ква по лужи во ти ња (“по лу
мај мун”?). И упра во та жи во
тињ скост (“мај мун скост”) је сте 
оно што Бри сел, кроз про цес 
“еро пе и за ци је” код “че ка ча” 
на сто ји да уни шти. А то је, код 
на ци ја из ван ЕУ, њи хов ис точ
но е вроп ски и бал кан ски ка рак
тер. Као што об ја шња ва Кне же
вић, Ис точ на Евро па и Бал кан 
су за пра во европ ско “дру го ја”, 
јед на дру га и дру га чи ја Евро па, 
она Евро па ко ју њен за пад ни 
део, оли чен да нас у ЕУ, у ства
ри истин ски не раз у ме и за то 
истин ски мр зи. Та мр жња је, 
исто риј ски, већ “мр жња ду гог 
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тра ја ња”, и има об лик же ље да 
се ли кви да ци јом “оног дру гог” 
оста не је ди ни пред став ник за
јед нич ког иден ти те та. Ка то лич
ки За пад је, та ко, же лео да бу де 
је ди но хри шћан ство. Сто га је 
он не са мо од ри цао хри шћан
ски ка рак тер пра во слав ног (ви
зан тиј ског, ру ског) Ис то ка, већ 
и же лео да уни шти (аси ми лу је, 
по ка то ли чи, по ла ти ни чи) цео 
европ ски Ис ток. Исто та ко, и 
да на шња, бри сел ска Евро па од
ри че европ ски ка рак тер Ру си је 
и дру гих ис точ но е вроп ских зе
ма ља. Јер, оно што она же ли је
сте мо но пол над име ном Евро
пе, мо но пол над том иде јом, над 
тим при влач ним кул тур нотр го
вач ким брен дом. Та ко ђе, ЕУ до
жи вља ва Бал кан као кул тур ног 
ба шти ни ка ста рог ото ман ског 
Ори јен та, као не ка кву “ори јен
тал ну Евро пу”, а то је за Бри сел 
са мо од врат ни, на ка зни ок си
мо рон (“ан ти де ал Евро пе”; 77). 
Јед но став но, ка ко за ло кал ну 
ком пра дор ску ели ту, та ко и за 
сам Бри сел, “не би ти сме штен 
на Бал ка ну да нас је из у зет на 
пред ност, док је пре би ва ње на 
Бал ка ну озбиљ на фи зич ка и 
мен тал на ма на” (78). За то ни је 
ни чу до да зе мље ко је тек до ка
зу ју свој “европ ски иден ти тет”, 
по пут Хр ват ске, бе же од при де
ва “бал кан ски” као од оли че ња 
нај го рих и нај не жељ ни јих “не
е вроп ских” осо би на.

На не сре ћу, Ср би ја је по оба 
од ових кри те ри ју ма мо ра ла 
да до ђе под удар евро крат ских 

кул турра си ста. Она је не са мо 
ге о граф ски и кул тур но бал кан
ска зе мља, већ је то ком де ве де
се тих го ди на би ла про гла ше на 
и “глав ним крив цем за ет нона
ци о на ли стич ке ра то ве”. А ет но
на ци о на ли зам за Бри сел упра
во нај ви ше из ра жа ва “сам дух 
Бал ка на”. Са дру ге стра не, Ср
би ја је и пра во слав на и сло вен
ска зе мља, ко ју са Ру си јом ве
жу сна жне исто риј ске, вер ске, 
и кул тур не бли ско сти. За мно ге 
пред став ни ке ди пло ма ти је САД 
и ЕУ, Ср би ја је и да ље “ма ла Ру
си ја”, под се ћа Кне же вић (112). 
За то је Ср би ја у овом, дво стру
ком, “бал кан ском” и “ру ском”, 
не га тив ном свој ству по ста ла 
глав ни пред мет (под)све сне 
мр жње, не ко ко га бри сел ске 
евро кра те же ле не пре ста но да 
по ни жа ва ју (113). Шта ви ше, и 
у са мој Ср би ји, Бри сел фи нан
сиј ски, ме диј ски и ин сти ту
ци о нал но, под сти че зло ћуд ни 
ан ти бал ка ни зам и ху шкач ки ан
ти ру си зам. “Што је ве ћа ко ли
чи на ма ни фе сто ва не ру со фо би
је”, ве ли Кне же вић, “то је ви ше 
оми ље но сти ме ђу бри сел ским 
и по ме сним евро кра та ма” (113). 

Овај сво је вр сни “евро ра си
зам” има за пра во за свр ху уни
ште ње до са да шњег кул тур ног 
и вер ског иден ти те та (ре ци мо, 
пра во слав ног и бал кан ског, у 
Ср би ји) и ње го ву за ме ну са не
ка квим “ин стантиден ти те том”. 
Реч је о ства ра њу дру штвама се, 
без бо је и уку са, дру штва евро
по тро ша ча, евроме ди о кри те та, 
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ко ји ма вла да ју бес крај но бо га те 
и оту ђе не евроели те. На су прот 
иде а лу Евро пе, до ко јег др жи 
и Кне же вић, као фе де ра ци ји 
отво ре них на ци ја, као еку ме не 
сло бод них и про све ће них на ро
да, са са мо свој ним кул ту ра ма 
ко ја се ме ђу соб но про жи ма ју, 
сто ји ре ал ност би ро кра ти зо
ва не су пердр жа ве (Цар ства), 
са ста вље не, на јед ној стра ни, 
од бри сел ске би ро кра ти је, а на 
дру гој од ми ли о на ло кал них по
да ни ка са мо зго ви ма стег ну тих 
у мен ге ле по ли тич ке ко рект но
сти. Та ква “Евро па Уни је”, ка
ко је зо ве Кне же вић, под ра зу
ме ва сло бо ду са мо за ка пи тал 
и рад ну сна гу, а не за кул ту ре 
и уве ре ња, та ква “Евро па Уни
је” је сте са мо тр жни ца ро бо ва и 
нов ца, а не аго ра на ко јој се су
сре ћу раз ли чи те на уч не и умет
нич ке иде је.

Кне же вић на јед ном ме сту 
(68) ци ти ра Ми ло ва на Да ној ли
ћа, ко ји је у ин тер вјуу, упра во 
у Пе ча ту (бр. 29), ре као: “Ако 
ни смо у ста њу да се од у пре мо 
над моћ ном не при ја те љу и да га 
ис те ра мо из по се да, мо гли би
смо му бар да ти на зна ње да га 
мр зи мо”. Мр жња сва ка ко ни је 
хри шћан ски осе ћај. Али јед но 
ду бље раз у ме ва ње стра шних 
си ла и вр тло га ко ји нас но се, 
про бу ди ће у на ма же љу да се од 
те сти хи је од бра ни мо, као што 
ће про бу ди ти и осе ћај пре зи ра 
пре ма сви ма ко ји сти хи ју при
хва та ју и роп ски јој слу же. Ова 
књи га по ма же да се то раз у ме

ва ње про ду би, а ре ше ност на 
от пор оја ча. У од но су на да нас 
вла да ју ћи си стем, ова књи га је 
истин ски суб вер зив на. У од но
су на да нас пре о вла ђу ју ћу ли те
ра ту ру о ЕУ ова књи га је, за то, 
и истин ски до бра.

Александар Новаковић
НОРМИРАНАСЛОБОДА
Осврт на књи гу Char les Fri e
da Mo dern Li berty

ModernLiberty–andtheLi
mitsofGovernment
CharlesFried
W.W.Norton&Company
NewYork,London,2007.

Књи гу Mo dern Li berty Чарлс 
Фрид (Char les Fried) за по чи ње 



Осврти

303

ам би ци о зно. Из ја вљу је да же
ли да «учи ни за сво је вре ме» 
оно што је «Ха јек учи нио за 
сво је» али без «апо ка лип тич
ке гр мља ви не» и уз ува жа ва
ње «све га оног до брог што је 
до нео пост њу ди лов ски свет». 
Фрид је по зна ти хар вард ски 
про фе сор пра ва и не ка да шњи 
члан Ре га но ве ад ми ни стра ци је 
из дру гог ман да та, та ко ђе је и 
пи сац мно гих књи га из те о ри
је и фи ло зо фи је пра ва. Да кле, 
реч је о ауто ру од ко га се не би 
мо гла оче ки ва ти ис хи тре на и 
нео ствар љи ва обе ћа ња. Ме ђу
тим, то је упра во оно што смо 
до би ли. И то због ви ше ства ри. 
Кре ни мо ре дом.

Су де ћи по на во ду са по чет
ка аутор се бе отво ре но свр ста ва 
у «љу би те ље сло бо де», за пра во 
у та бор «кла сич них ли бе ра ла». 
По зи ва ју ћи се на Ха је ка он на 
то екс пли цит но упу ћу је.  Као 
кла сич ни ли бе рал он би мо рао 
да ува жа ва вред но сти ин ди
ви ду ал не сло бо де, сло бод ног 
тр жи шта и вла да ви не пра ва. 
Сто га је за чи та о ца нор мал но 
да оче ку је  кла сич но ли бе рал ну 
сту ди ју сло бо де. У до бром де лу 
књи ге чи та лац се мо же уве ри
ти да је аутор до сле дан у том 
по гле ду. То по твр ђу ју и ње го ва 
че ста упу ћи ва ња на не га тив ни 
сми сао пој ма сло бо де. (по знат 
још из ра до ва Џо на Ло ка и дру
гих кла сич них те о ре ти ча ра) као 
и од лич но де ми сти фи ко ва ња 
пој ма раз ме не, ко је Фрид  што 
пред ста вља нај све тли ји мо ме
нат књи ге, сме ло про те же не са

мо на од но се тр го вин ске при ро
де ве ће и на емо тив не, људ ске 
ре ла ци је, сме шта ју ћи, с пра вом, 
овај фе но мен у са мо сре ди ште 
људ ске при ро де. 

Ме ђу тим, већ са ме ре чи по
све те на по чет ку књи ге, по све
те сво јим при ја те љи ма Ро нал ду 
Двор ки ну (Ro nald Dwor kin) и 
То ма су Неј ге лу (Tho mas Na gel) 
као и Ро бер ту Но зи ку (Ro bert 
No zick) и Џо ну Рол су (John Ral
ws) код по зна ва о ца ра до ва ових 
те о ре ти ча ра мо гу ство ри ти из
ве сну за др шку и опре зност у 
ре цеп ци ји ове књи ге у кла сич
но ли бе рал ном кљу чу а он да 
и ве ру у мо гућ ност да је њен 
аутор ус пео да ура ди оно «што 
је Ха јек ура дио» за сво је вре ме. 
Упра во се то по твр ђу је то ком 
чи та ња ове књи ге. Чи та лац ко ји 
оче ку ју ћи да ће у Mo dern Li bert 
про на ћи јед ну ро бу сну, бес ком
про ми сну и на да све пот кре пље
ну сту ди ју ба зич ног по ли тич ког 
фе но ме на, би ва то ком књи ге 
све ви ше и ви ше из не на ђен 
сте пе ном ре ла ти ви за ци је ста
но ви шта кла сич ног ли бе ра ли
зма и опа сном при бли жа ва њу 
по зи ци ји «тре ћег пу та». Чи ни 
се, за пра во, да је аутор у сво је 
«ли бер та ри јан ско» ста но ви ште 
уба цио мно го то га што у идеј
ном сми слу при па да ауто ри ма 
из по ме ну те по све те. А ве ћи
на њих (осим на рав но Ро бер та 
Но зи ка) ни су за ступ ни ци кла
сич ног ли бе ра ли зма, већ со ци
ја ли зма. 

Да би об ја снио шта је то мо
дер на сло бо да, алу ди ра ју ћи на 
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чу ве ни текст Бен џа ми на Кон
стан та, аутор се од ри че ра ди
кал них при ме ра угро жа ва ња 
сло бо де и под у зи ма се екс пли
ци ра ња  три гру пе «бла жих» 
при ме ра (или «за го нет ки» ка ко 
сам ка же) – бла жих у од но су на 
при ме ре дра стич них угро жа
ва ња ин ди ви ду ал них сло бо да 
по зна тих у исто ри ји  пре ко
ра че ња сло бо де. Пр ва гру па се 
од но си на слу ча је ве та ко зва
не «је зич ке по ли ци је». Та ко 
на при мер ин си сти ра ње на ко
ри шће њу фран цу ског је зи ка у 
Кве бе ку иде то ли ко да ле ко да 
до би ја го то во ко мич не обри се, 
као што је слу чај са при ме ром 
лут ке ко ја го во ри на ен гле ском 
и ко ја због кве бе шких про пи са 
ни је мо гла да се ку пина ру чи из 
су сед ног де ла Ка на де. Та ко ђе 
слу чај у ко ме је јед ном ро ди те
љу  за бра ње но да шко лу је сво је 
де те у шко ли у ко јој се го во ри 
ен гле ски је зик са обра зло же
њем да се отац тог де те та шко
ло вао у фран цу ској шко ли (иако 
је реч о Укра јин цу ко ји го во ри 
ен гле ски). 

Дру га гру па при ме ра се ти че 
здрав стве не по ли ти ке у Ка на ди 
где се др жа ва у нај ве ћој ме ри 
ста ра за здра вље сво га ста нов
ни штва. То «ста ра ње» иде то ли
ко да ле ко да се па ци јен ти мо гу 
ле чи ти ис кљу чи во у др жав ним 
ин сти ту ци ја ма и да за пра во 
осим др жав ног здрав ства не ма
ју ни ка кву дру гу мо гућ ност. То 
зна чи да са мо бо га ти ји чла но ви 
ка над ског дру штва мо гу да се 
ле че не где дру где, та ко што ће 

на при мер от пу то ва ти на ле че
ње у не ку дру гу зе мљу. 

Фрид ну ди и тре ћу гру пу 
при ме ра у ко јој на во ди слу
чај по зна тог тр го вач ког лан ца 
Wall Mart ко ме је оне мо гу ће но 
да отво ри свој но ви про стор на 
пе ри фе ри ји Вер мон та јер су ло
кал ни зва нич ни ци сма тра ли да 
ће то угро зи ти ма ле про дав ни це 
у цен тру гра да и то упр кос чи
ње ни ци, ко ју на во ди Фрид, да 
су исти про из во ди у Wall Mar tu 
да ле ко јеф ти ни ји од оних у цен
тру гра да као и то да ве ли ки део 
ста нов ни штва же ли отва ра ње 
ова квог цен тра. 

При ме ри ко је на во ди Фрид 
су до бри и пред ста вља ју па ра
диг ма тич не слу ча је ве са вре ме
ног угро жа ва ња сло бо де у де
мо крат ским дру штви ма. Оно 
што ни је до бро је сте на чин на 
ко ји аутор по ку ша ва да по ну ди 
од го во ре на ове иза зо ве. Уме сто 
да из ло жи чвр сту и ар гу мен то
ва ну од бра ну сло бо де, и при
ка же сву по губ ност ло ги ке ко ја 
сто ји иза ових по ку ша ја ње ног 
огра ни ча ва ња (што би се оче
ки ва ло од јед ног «ре га нов ца»), 
он се окре ће стра те ги ји упу
ћи ва ња на «сву ком плек сност» 
са мог про бле ма де фи ни са ња 
сло бо де. Стра те ги ји ко ја ће нас 
ру ко во ђе на по ку ша ји ма хе ге
ли јан ских обр та уве ри ти да су 
ар гу мен ти дру ге стра не чвр сти, 
и да сло бо ду ни је ла ко од ре ди
ти а ни бра ни ти, те да нам је ди
но оста је увид ка ко су «ства ри 
те шке» и «ком плек сне» (што 
по се би, на рав но, ни је ни ка кав 
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ар гу мент), па сто га ни је мо гу ће 
од го во ри ти не дво сми сле но на 
иза зо ве ових при ме ра. Сто га се 
из по гла вља у по гла вље ре ђа ју 
не до ка зи у при лог «мо дер ног» 
ти па сло бо де не го ар гу мен ти 
су пар нич ке стра не (стра не ко ја 
не ги ра при о ри тет сло бо де у од
но су на дру ге вред но сти) ко ји 
ни са ми на кра ју не до во де до 
раз ре ше ња по ме ну тих за го нет
ки већ са мо до то га да по ка жу 
ка ко ства ри ни су јед но став не. 
То смо већ од ра ни је зна ли.

Ипак, Фрид на сто ји да по
ну ди и сво је од ре ђе ње мо дер
не сло бо де. Он већ на по чет ку 
књи ге, по ред де фи ни ци је ко је 
пре у зи ма од кла сич них те о ре
ти ча ра, на во ди и сво ју по ко јој 
је сло бо да «ин ди ви ду ал ност ко
ја по ста је нор ма тив». («in di vi
du a lity ma de nor ma ti ve»). Та ква 
де фи ни ци ја га ну жно од во ди 
ка про ми шља њу то по са сло бо
де ко ји он на ла зи, пра вил но, у 
ин ди ви дуи. Да кле, сло бо да се 
мо же по зи ци о ни ра ти ис кљу чи
во на ин ди ви ду ал ном пла ну. У 
том по гле ду је Фрид на ли ни ји 
оста лих те о ре ти ча ра кла сич
ног ли бе ра ли зма ко ји усва ја ју 
ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам 
(Фрид ка же «ин ди ви дуе су пр
ве») као сво је основ но ин те
лек ту ал но сред ство. Али од мах 
за тим он пра ви и сво ју пр ву 
ве ли ку не до след ност, ко ја се 
огле да у не по што ва њу ме то
до ло шког ин ди ви ду а ли зма. 
Ако је ин ди ви дуа пр ва и ако је 
она то пос сло бо де, и ако рас
пра ва опе ри ше на по ли тич ком 
ни воу, а не на естет ском, етич

ком или не ком дру гом, он да је 
ре ла ти ви за ци ја пој ма сло бо де 
у сми слу по тре бе до ка зи ва ња 
ње ног рав но прав ног ста ту са у 
од но су на дру ге вред но сти ко је 
Фрид на во ди (ле по та, сла ва, за
до вољ ство, јед на кост...) не што 
што не пред ста вља до след но 
спро во ђе ње ме то до ло шког ин
ди ви ду а ли зма и за пра во не што 
што по врат но уки да вред ност 
ин ди ви дуе као то по са сло бо де. 
Реч је на рав но о ме ша њу пла но
ва. Да је Фрид по ре дио и вред
но вао по ли тич ке вред но сти и 
иде је ме ђу соб но он да би та кав 
по сту пак био ра зу мљив иако не 
ка рак те ри сти чан за јед ног кла
сич но ли бе рал ног те о ре ти ча ра 
ка ко овај аутор же ли се бе да 
пред ста ви. Али уво ђе ње естет
ских, пси хо ло шких и дру гих 
иде ја и вред но сти пред ста вља 
(ве ро ват но не на ме ра ва но) из
бе га ва ње од го во ра на по чет но 
пи та ње, ко је се ти че пре све га 
по ли тич ког пла на. А по ли тич
ки план се, са мо да под се тим, 
у кла сич но ли бе рал ној по ли
тич кој те о ри ји од но си на про
бле ма ти ку од ре ђи ва ња од но са 
из ме ђу по је ди на ца – рав но прав
них ин ди ви дуа ко је по се ду ју 
при род на или уро ђе на пра ва – у 
јед ном дру штву.  

Ова кав по сту пак би му се и 
мо гао опро сти ти да ни је оти
шао још да ље са ра ди кал ни јим 
по те зом ко ји ће од иде је сло бо
де на пра ви ти ни шта ви ше не го 
је дан пси хо ло шки по јам а не 
по ли тич ки, што он и је сте, ако 
нас ин те ре су је по ли тич ка ди
мен зи ја про бле ма. На и ме, Фрид 
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усва ја ло ков ску иде ју «са мо вла
сни штва» (sel fow ner ship) али, 
на жа лост, са мо у огра ни че ном 
ви ду. При хва та ју ћи ар гу мен
те Нај ге ла и Мар фи ја (Li am 
Murphy) ко ји иде ју вла сни штва 
про гла ша ва ју «ми том» он ис
ти че да су су «вла снич ка пра ва 
не из бе жно кон вен ци о нал на». У 
овом ста ву му по ма же и чу ве ни 
Но зи ков ар гу мент усме рен про
тив ло ков ске иде је вла снич ких 
пра ва и те о ри је рад не вред но
сти («да ли про си па њем со ка 
од па ра дај за у оке ан, чи ме се 
ме ша мој рад са оке а ном, по
ста јем вла сник оке а на?»). При
том Фрид са мо украт ко и овлаш 
из ла же овај Но зи ков ар гу мент 
без ду бље ана ли зе кон тек ста  у 
ко ме је он из нет као и без раз
у ме ва ња за екс пли ка тив ни и 
оро че ни ка рак тер Ло ко ве те о
ри је рад не вред но сти (а не кон
сти ту тив ни и од лу чу ју ћи ка ко 
му се то че сто при пи су је и што 
су при хва ти ли и зло у по тре би ли 
мно ги марк си стич ки те о ре ти ча
ри). Уме сто ин сти ту ци је за шти
те вла снич ких пра ва, од но сно 
иде је вла сни штва као иде је ко ја 
омо гу ћу је прак тич ну ре а ли за
ци ју сло бо де (иде је вла сни штва 
у пси хо ло шком и ма те ри јал ном 
сми слу) што је би ла Ло ко ва по
зи ци ја, Фрид усва ја са мо иде ју 
пси хо ло шког вла сни штва, тј. 
вла сни штва над са мим со бом и 
тим по ступ ком де вал ви ра иде ју 
вла сни штва као та кву, иде ју ко
ја је од лу чу ју ћа за кла сич ни ли
бе ра ли зам. 

Ка мен те ме љац сло бо де 
Фрид, да кле, не на ла зи у иде

ји чвр сте за шти те вла снич ких 
пра ва, већ у два ма по след њим 
«при бе жи шти ма» сло бо де, 
сло бо ди ми шље ња и сек су ал
ној сло бо ди. Овим по ступ ком 
Фрид се још ви ше при бли жио 
тра ди ци ји оно га што се у Аме
ри ци зо ве «ли бе ра ли зам» а што 
је дру го име за со ци ја ли зам. 
Ипак, он ти ме сма тра да успе ва 
да од го во ри на ап со лу ти стич ке 
пре тен зи је де вал ви ра ња це ло
куп ног кон цеп та вла сни штва. 
Ако су ин сти ту ци је за шти те 
ма те ри јал ног вла сни штва ствар 
кон вен ци је ко је се од ре ђу је у 
сва ком дру штву на овај или 
онај на чин, он да је вла сни штво 
у пси хо ло шком сми слу не што 
што је нео ту ђи во и што по ауто
ру Мо дер не сло бо де пред ста
вља «при род но пра во». За ње
га при ват но вла сни штво ни је 
«при род но пра во». Про блем је 
са мо у то ме, на рав но за Фри да, 
што би се слич на ар гу мен та ци
ја ко јом је кон вен ци о на ли зо вао 
ин сти ту ци ју при ват ног вла
сни штва мо гла, до ду ше ви ше 
на фи ло зоф ској рав ни, спро ве
сти и на оста так вла сни штва у 
«Фри до вој» за ми сли сло бо де. 
Са овим би се сло жи ли мно ги 
ауто ри, на ро чи то ле ве ори јен
та ци је.

Ипак, не спо ре ћи се са оним 
са чи ме не ма спо ра, а то је да је 
чи сто иде ја вла сни штва у пси
хо ло шком сми слу пла у за бил на 
са по зи ци је кла сич ног ли бе ра
ли зма, пре о ста је пи та ње оно га 
што је оста ло од иде је сло бо де 
ако јој се оду зме ма те ри јал ни 
суп страт без ко га је ње на прак
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тич на ре а ли за ци ја го то во не
мо гу ћа. Ако се иде ја ле ги тим-
ног  вла сни штва у тра ди ци ји 
ло ков ског ми шље ња на пу сти 
он да је ле ги тим но по ста ви ти 
пи та ње ка ко ће се иде ја сло бо
де опе ра ци о на ли зо ва ти у не ком 
кон крет ном дру штву. Фрид на 
то не ма од го во ра и то отво ре
но при зна је. По ње му ће ре ше
ње по ну ди ти сва ко де мо крат ско 
дру штво за се бе, на свој на чин. 
У том сми слу не ма ни пре ци
зног од го во ра на иза зо ве ко је је 
Фрид на вео по ми њу ћи она три 
при ме ра.

Ако ре ше ња не ма има мо гу
ћег упу ћи ва ња, да ва ња пра вил
ног прав ца или ту ма че ња у ком 
сме ру би се тре ба ло по сту пи ти 
ка да се сло бо да на ђе угро же на. 
Бу ду ћи да је ре ла ти ви за ци јом 
иде је сло бо де и ле ги ти ми за ци
јом дру гих вред но сти (пре све
га иде је јед на ко сти схва ће не у 
со ци ја ли стич кој тра ди ци ји), а 
има ју ћи у ви ду из вор но по ли-
тич ки аспект овог пи та ња (ка ко 
је ма ло пре об ја шњен), од иде је 
сло бо де на пра вио са мо «јед
ну иде ју по ред дру гих» оста
је му са мо још не што што ће 
упу ћи ва ти на пра ви пут у раз
ми шља њу о ре ша ва њу спор на 
три пи та ња. То не што он на зи ва 
«ду хом сло бо де». 

У ду хов ној сфе ри Фрид, да
кле, оста је кла сич ни ли бе рал. 
У прак тич ном по гле ду по ста је 
ле га ли ста. Од то га ко ли ко ће од 
«ду ха сло бо де» би ти у за ко ни
ма од ре ђе не зе мље ствар је кон
крет них окол но сти, жи во сти, 

ја чи не и при сут но сти дру гих 
вред но сти у по ли тич ком жи
во ту јед ног дру штва као и од 
ста бил но сти ин сти ту ци ја сло
бо де. Сло бо да ни је ни шта кон
крет но, по сто ји са мо њен дух 
(или иде ал) те се у кон крет ној 
(ком про ми сер ској) игри дру
штве них зби ва ња на ла зи од го
вор за ње ну пра ву ме ру. За то 
ће Фрид ре ћи да је у сва ком од 
она три при ме ра угро жен «дух» 
сло бо де али не и сло бо да са ма, 
јер та ко не што за пра во и не по
сто ји. Оно што по сто ји то су за
ко ни ко ји ма ње или ви ше да ју 
ма те ри јал ни про стор за ње но 
ис по ља ва ње. Али, ако је ис по
ља ва ње «ду ха» ипак мо гу ће, па 
ма кар и по сред но пре ко за кон
ског окви ра, ако не са мо о че вид
но ка ко из гле да Фрид оче ку је, 
не на ла зи ли се он да у пој му 
сло бо де не што ви ше од пу ког 
на слу ћи ва ња, про сте ду хов не 
при ка зе? На ово пи та ње Фрид и 
не од го ва ра... 

Сло бо да оста је ме та фи зич
ка ка те го ри ја чи је се прак тич
не гра ни це и им пле мен та ци ја 
не мо гу од ре ди ти. Оно што би 
се је ди но мо гло  ре ћи, по Фри
ду, је сте да ли је кон крет ни по
сту пак, кон крет ни за кон ски 
пред лог или ре ше ње у скла ду 
са њом. Ако ни је, то он да ни
је огре ше ње о иде ју пра вед ног 
по ли тич ког по рет ка (по рет ка 
сло бо де) већ огре ше ње о «дух» 
сло бо де. Јер, јед ном ка да се из
вр ши ре ла ти ви за ци ја, па он да 
ујед на ча ва ње по ли тич ких вред
но сти и иде ја на ба зи ар гу мен та 
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о њи хо вој не ми нов ној при сут
но сти и де ло ва њу у жи во ту кон
крет них дру шта ва (што Фрид 
чи ни упу ћу ју ћи на при о ри тет 
су да дру штве не ствар но сти а не 
су да идеј не и ме то до ло шке кон
зи стент но сти),  он да зна че ње 
ис ка за  «пра вед ни по ли тич ки 
по ре дак» не мо же по ауто ма ти
зму би ти си но ним но зна че њу 
ре чи «по ре дак сло бо де». Сто
га по ста је ра зу мљи во и за што 
Фрид при зна је да «за и ста» не 
мо же да «ре ши» про бле ме про
ис те кле из она три при ме ра. 
За то што ако се при хва ти, бар 
на чел но, ле ги тим ност и рав но
прав ност дру гих вред но сти по
ред вред но сти сло бо де, он да је 
вр ло ла ко оправ да ти по ступ ке 
угро жа ва ња сло бо де са ста но
ви шта дру гих вред но сти. Ко
ли ко је да ле ко Фрид оти шао од  
кла сич но ли бе рал ног схва та ња 
сло бо де го во ри и ње го ва гра да
циј ска те за по ко јој дух сло бо де 
пре фе ри ра «опо ре зи ва ње у од
но су на ре гу ла ци ју». Фри ду и 
не па да на па мет да по ми сли да 
мо жда ду ху сло бо де та ко ђе не 
од го ва ра ни опо ре зи ва ње. 

Има ју ћи ре че но у ви ду ја сно 
је да Фрид ни из да ле ка ни је ус
пео да оства ри оно што је Ха јек 
та ко слав но ура дио пре мно го 
де це ни ја. Фрид је, пак,  да ле
ко успе шни ји у по гле ду дру гог 
де ла сво је ам би ци о зне на ја ве. 
То ком це ле књи ге по шло му је 
за ру ком да без «апо ка лип тич
ке гр мља ви не» при ка же ко ли ко 
ува жа ва «њу ди лов ска по стиг

ну ћа». Про блем је са мо у то ме 
што то са мо по се би ни је ни шта 
на ро чи то а по себ но не ам би ци
о зно. 
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