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УВОДНИК
Пред нама се налази први број часописа Српске политичке
мисли у 2010. години. Тема овог броја ,,Геополитика Европске уније и
Србије’’ треба да допринесе бољем схватању односа између Србије
и Европске уније. Радови Миломира Степића, Момчила Суботића,
Дејане Вукчевић и Зорана Петровића Пироћанца имају значајан до
принос у разумевању овог проблема. Миломир Степић указује на то
да се стварање и ширење ЕУ углавном схвата као економски и по
литички процес, док се геополитички аспекти неправедно маргина
лизују, иако су управо они имали пресудан значај. Момчило Суботић
анализира ,,безалтернативно’’ евроунијско опредељење владајуће ко
алиције у Србији указујући на неодрживост тезе по којој су питања
суверенитета и територијалног интегритета Србије и приступање
ЕУ два одвојена процеса. Дејана Вукчевић настоји да сагледа развој
безбедносне политике ЕУ у светлу савремених теорија међународ
них односа. Зоран Петровић Пироћанац у свом раду прати вишеде
ценијске геостратегијске напоре САД у обезбеђивању своје кључне
улоге на нашим просторима.
Поред радова који се баве главном темом нашег часописа у
њему се могу наћи и многи други који разматрају подједнако значај
не проблеме. Након првог дела следи рубрика посвећена политичкој
теорији. У њој Александра Мировић указује на неопходност посто
јања сталног и континуираног процеса легитимизације политичке
власти. Рад Александра Новаковића и Милене Пешић се бави про
блематизовањем тренутне позиције мултикултурализма као поли
тичке и филозофске теорије. Радослав Гаћиновић разматра однос
између демократије и безбедности у националној држави. Драган
Лакићевић ана лизира два различита модела поступања која су руко
водила западним светом од 1929. до данас а то су: Кејнзов државни
интервенционизам и Хајекова тржишна саморегулација.
Затим следи рубрика која носи назив ,,Чланци и студије’’ испу
њена радовима научних радника. Драган Суботић пише о односима с
јавношћу у државној, односно јавној управи. Душан Николиш указује
на један могући приступ у изучавању глобалног међународног бића
САД. У овој рубрици је и рад Златка Исаковића који се бави везом
између транспарентности и безбедносне културе.

Садржај овог часописа је обогаћен и са два исцрпна огледа
Љубише Митровића и Зорана Аврамовића. Љубиша Митровић про
блематизује значај религије у земљама у транзицији за ширење кул
туре мира. У фокусу његове анализе се налази однос трију фактора:
религија, медији и култура мира. Зоран Аврамовић се бави феноме
ном глобализације чији је имплицитни циљ дезинтеграција нација,
њихових култура, образовања и медија, како би се отворио простор
за експанзију.
Интересантна је и рубрика ,,Актуелно” у којој се могу наћи
четири значајна рада. Богдана Кољевић говори у прилог идеје о са
времености и одрживости националног идентитета у Републици
Српској. Рад Владана Станковића представља преглед форми ор
ганизовања војвођанског аутономног статуса. Огњен Прибићевић
анализира постигнућа и неуспехе демократске власти у Србији по
сле 2000. године. Ђорђе Стојановић се бави етичким оправдавањем
прибегавања сили на међународном нивоу. Уредништво је и овим
бројем желело да понуди анализе двеју значајних студија које су ура
дили Миша Стојадиновић и Славољуб Лекић.
Поштоване колеге и овај број Српске политичке мисли до
носи велики број квалитетних радова који ће бити од користи за
ваш научни и истраживачки рад. Истовремено вас обавештавамо
да на крају овог часописа и на сајту Института за политичке сту
дије (http://www.ipsbgd.edu.rs/) можете наћи додатна упутства за
писање радова за објављивање у нашем часопису.
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ПОСЛЕДњИ ЈУРИш
НА НЕБО МИхАИЛА МАРКОВИћА

Омаж академику Михаилу Марковићу (19232010),
великом филозофу, хуманисти, родољубу и левичару
Само за неколико месеци крајем прве деценије 21. века,
српски народ изгубио је Патријарха Павла, тог „свеца који
хода“ (чије етичко, јеванђеоско начело Будимо људи увек и
свуда! од јекује у срцу сваког хришћанина), књижевника Милорада Павића, који нас је прославио Ха зарским речником,
том сагом о вечитим сеобама и ламентом о нестајању једног
народа, и најзад академика, Михаила Марковића, нашег највећег филозофа са оригиналним доприносом светској филозофији у другој половини 20. века.
Има симболике у томе да последња професорова (објављена књига) носи назив Јуриш на небо. Са њеним порукама
професор се преселио међу бесмртнике. Његов лик и дело
биће инспирација новим генерацијама филозофа и левичара
у борби за усправан ход, критичко коришћење ума и искрено
родољубље.
О смрти Михаила Марковића, тог нестора међу нашим
и светским филозофима, извештава ли су наши и страни медији, да је преминуо предратни комуниста, ратни партизан,
најпознатији српски филозоф, дисидент у условима титоизма
и оснивач Соција листичке партије.
Михаило Марковић се давно преселио у своја дела –
од светски признате „Дија лектичке теорије значења“ (1961),
до „Филозофских основа наука“ (1984), и “Слободе и праксе“
(1997). Тим оригиналним даровима духа свога, он ће надживети многе векове.
После Бране Петронијевића, српска филозофија није
има ла тако даровитог филозофа, филозофског дива у својим
9

редовима, нити тако свестрану личност, у којој су обједињене бројне способности и ширина са знајног бављења: од логике и научне методологије, до етике и метафизике слободе,
филозофије праксе, радикалног критичара монопартијског
бирократског соција лизма, новог светског поретка, западне
цивилизације, али и упорног и инвентивног трагача за алтернативним пројектима: соција лизма са људским ликом и
аутентичне левице – покрета слободарских соција листа у
борби за демократски развој света, хуманизацију друштва и
еманципацију човека.
Човек, који је свој живот живео у знаку Фауста и Прометеја, у кључу јуриша на небо, најзад се преселио међу свеце у филозофском ка лендару: у друштво бесмртника као што
су: Е. Блох, Х. Маркузе, А. Лефевр, Е. Фром, К. Косик, међу
својим праксисовцима пријатељима са корчуланске међународне летње школе филозофа. Тамо ће се сусрести и наставити вечно отворен дија лог и са најумнијим Србима: Б. Петронијевићем, Б. Кнежевићем, М. Миланковић, Н. Теслом,
М. Пупином... са плејадом умних људи по чијим делима се
Србија памти и препознаје у интелектуалној ризници човечанства, а о чијем ствара лаштву је Михаило Марковић у последње две деценије, под крововима Српске академије наука, организовао бројне међународне симпозијуме, којима је
бранио од заборава најплеменитије идеје ових ствараоца и
показао какав треба да буде однос према културној и научној
традицији. И да ништа друго није радио, овај наш највећи
филозоф, само за то дело, треба му рећи хва ла и одати почаст
јер је одбранио од заборава личности и идеје најумнијих Срба из 19. и 20. столећа.
Да је само написао Дијалектичку теорију значења, то
светски признато, оригинално дело у савременој филозофији, или Филозофске основе наука – Марковић би стекао
углед светски признатог и познатог филозофа, као што то јесте. Михаило Марковић је био и остао ствара лачки марксиста, у чијем средишту је истраживање могућности и путева
еманципације човека и чија се дела, по својим остварењима и
дометима могу мерити и упоређивати са најбољима у нашој
епохи.
10

Могао је професор Марковић, као бројне његове колеге
„подвити реп“ и бавити се искључиво академским послом.
Могао је бити са лонски комуниста, књишки соција листа, који је страсно загледан у своје књиге и не мари за политички
жамор и социјалне вапаје гладних, понижених, обесправљених, увређених, чији се крик умножава у свакидашњици живота овог транзицијског хаоса. Али то није личност формата
и карактера какав је био Михајло Марковић, човека достојног високе хуманистичке култу ре и изра зитог социјалног,
солидаристичког сензибилитета. Јер он није био пуки аналитички филозоф и научник, већ и ангажовани хуманиста и
борац за слободу и социјалну правду.
Михаило Марковић припада плејади великих учитеља
енергије, народних просветитеља, визионара, какве је, као
ретке храстове, Србија у прошлости има ла. Упоредио бих га
најрадије са Светозаром Марковићем, по везаности за идеју
соција лизма и веру у праведно друштво и будућност слободарског соција лизма, као и са Теслом – по генијалности и
домету његових филозофских открића, остварења. Ми, његови ученици и следбеници, познава ли смо га не само као
високоученог професора, већ и као бриљантног полемичара,
племенитог саборца и саговорника кога је красила култу ра
дија лога и ангажованог борца за слободу и праведност.
У најтежим приликама по српски народ на крају 20.
столећа био је уз њега: у отпору против репресије титоизма
али и против прелата новог светског поретка.
Професора Марковића су титоисти оптужива ли за апстрактни хуманизам, а псеудомондија листи за српског национа листу. Њега су попут Сократа оптужива ли 1968. године
да квари омладину, те су га са групом професора прогнали са катедре. Псеудомондија листи су га оптужива ли да је
протaгниста српског шовинизма. А он је, пре свега, био човек
и филозоф, Србин и грађанин света у дија лектичком јединству свега тога. Понајмање једностран и етноцентричан.
Професор Марковић је био пажљив саговорник и аргументован полемичар. Срдачан и праведан, а не злочест и
лицемеран човек.
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Да је Михаило Марковић остао да се бави само логиком и теоријом сазнања, остао би, као што то јесте, један од
најпознатијих светских филозофа у области гносеологије и
ана литичке филозофије. Величина његовог духа га је међутим одвела ка социјалној теорији, антропологији и етици,
па према томе филозофији хуманизма, правде и слободе. То
значи – да га је не само фаустовска страст, него и прометејска енергија увела у нова предметна поља са знавања али и
друштвених борби и социјалне акције. Од филозофа начела,
постулата, постао је и човек акције, део актера друштвених
промена. То га је довело у сукоб са снагама поретка које ограничавају људску слободу: са монопартијским бирократским
системом титоизма, али и са силама антиреволуције и новог
светског поретка и „капитализма катастрофе“.
Марковић је до краја остао веран идеји демократског
соција лизма са људским, слободарским лицем. Пажљиво
ослушкујући дух времена, страхујући да уколико институционална левица буде интегрисана у поредак владајуће моћи,
да јој треба изнедрити алтернативу – у лику покрета младих
соција листа или других соција листичких/социјалдемократских актера. Јер, као што борба за слободу, социјалну правду,
никада не сме застарити, тако и покрет који се легитимише
за соција листичку алтернативу мора се изнова обнављати да
би остао вечита свежина света. Само као такав актер радикалне критике свега постојећег, соција листички покрет може
изнова отварати капије будућности, будити наду да никад
није касно борити се за друштво у коме ће „слобода сваког
појединца бити услов слободе свих“. У супротном, дола зи до
догматизма и бирократизације јер, како каже наша народна
пословица – да није ветра, пауци би небо премрежили.
Михаило Марковић се до краја свог живота борио за
обједињавање левичарских и прогресивних покрета у земљи
и свету, трагајући за снагама – актерима алтернативне левице и интелектуално помагао њихово настајање. Он је сматрао
да је за обнову савремног соција лизма, његов да љи полет,
потребна нова синтеза великих принципа соција лизма и либера лизма, нова социјалдемократска левица. У супротном,
неоконзервативци ће неолибералном идеологијом ширити
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свој посмодерни тота литаризам у форми разобрученог, мондија лизованог капита ла, експлоатације без граница и новог
светског поретка.
Марковић је сматрао да нема заснивања аутентичних
левичарских покрета у нас и у свету без обнове теорије, као
и да она може настати из нове филозофске и научне ана лизе
и радикалне критике савременог глобалног капита лизма. У
том циљу он је, као филозоф слободе, до свог последњег дана, улагао напор на организацији међународног филозофског
конгреса који би се одржао у Београду, и писање студије
Хуманистичка критика капитализма. Све то говори колико
је он био и реа листа и утописта верујући у свој сан о новом
друштву али и енергично борећи се како би тај сан у будућности постао стварност.
Последњи телефонски разговор који сам имао са професором Марковићем био је непосредно иза Нове 2010. године када смо изменили новогодишње честитке и разговара ли
о промоцији његове нове књиге на Нишком универзитету. И
тада је пока зао интересовање за рад младих колега, филозофа и социолога.
Српска политичка мисао, чији је издавач Институт за
политичке студије Београд, имао је изузетну част што се на
челу Савета овог часописа, од његовог оснивања 1994. на лазио Михаило Марковић као председник, који је дао драгоцен
допринос програмској оријентацији часописа у борби за изграђивање критичког духа и демократске политичке култу ре
у академској заједници и друштву Србије.
Ствара лачки опус (по броју библиографских јединица, објављених студија у земљи и иностранству) Михаила
Марковића, у ква литативном смислу, је обиман и слојевит:
од логике и методологије научних истраживања, историје
филозофије до савремених социјалних теорија, етике, антропологије и друштвене и политичке критике савремености.
Пред новим генерацијама филозофа и научника је задатак
да систематски изуче и ва лоризују ово дело. То је, не само
дуг према цењеном професору Миахаилу Марковићу и научном наслеђу, већ обавеза према себи, како би се развила самосвест и унапредила критичка рефлексија нових генерација
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о природи и карактеру савременог друштва и духу епохе у
којој живимо.
Нека је вечна хва ла великом професору и хуманисти
Михаилу Марковићу. Његов јуриш на небо неће бити уза лудан. Оригиналношћи свог филозофког дела, искреним патриотизмом и левичарском диследношћу, Михаило Марковић ће
изнова бити инспирација бројним, новим генерацијама – да
следе његове поруке о усправном ходу, патриотизму и еманципаторској левичарској борби – да свет буде другојачији,
праведнији и бољи, народи и грађани равноправни, а људи
слободни и срећни.
Редакција
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ГЕОПОЛИТИЧНОСТШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕИПОЛОЖАЈСРБИЈЕ
Сажетак
Стварање и ширење европске интеграције (ЕУ) углавном се
схвата као економски и политички процес. Геополитички аспекти
су маргинализовани, иако су управо они имали пресудан значај. У
теоријском смислу, настанак европске интеграције заснива се на
Heartland-Rimland кон цепцији Хладног рата, а у практичном геостратегијском смислу она је, заједно са НАТО, представљала амерички трансатлантски „мостобран“ на западу Евроазије. Припрема
интеграције, њено формирање и процес ширења доказују постојање геополитичких узрока и последица, који нису престали да важе
ни у постбиполарној епохи. ЕУ и НАТО су две комплементарне
организације, а њихове територијалне експанзије су и данас усаглашени процеси. Упркос томе, у првој деценији 21. века раније
потиснути геополитички интереси Русије у Европи су реактивирани. Они се заснивају на теоријским поставкама неоевроазијства,
а спроводиће се постепено геополитичком употребом мреже гасовода и нафтовода који ће снабдевати енергетски зависну Европу. У
кон тексту садашњег и будућег америчко-руског надметања за придобијање Европе позиционираће се Балкан, Србија и српске земље
у целини.
Кључне речи: геополитика, експанзија, Европска Унија, НАТО, Србија
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ТЕОРИЈСКИИПРАКТИЧНИИСТОРИЈСКО-ГЕОПОЛИТИЧКИТЕМЕЉИЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ
Процес стварања и ширења европске интеграције1) је вишедимензионалан, али се, у првом реду, наглашава његова економска, а тек потом и политичка димензија. Геополитички аспекти, по
правилу, остајали су скрајнути и прећутани, што не значи да нису постојали. Напротив, посматрајући односе у свету после Другог светског рата, за време Хладног рата и током транзиционог,
постбиполарног раздобља, тј. у полувековном периоду настанка,
унутрашњег кон солидовања и територијалне експанзије европске
интеграције, геополитички мотиви, циљеви и интереси јесу били
пресудно важни, али нису били експлицитно помињани. Формалне разлоге за такав став можда би требало тражити у „нацистичком греху“ геополитике, која је због ратне злоупотребе анатемисана и лицемерно сматрана ретроградном (псеудо)науком, иако се
фактичка геополитичност света и Европе није смањивала. Рационални разлози били су много важнији – геополитичко наслеђе и
парцијални национални интереси били би само сметња долазећој
„идиличној“ епохи интеграционог преобликовања Европе под америчким патронатом. Штавише, и данас се постављање Европске
Уније у научне координате геополитике догматски сматра „некоректним“, упркос чињеници да се не ради о виртуелној, него о јасно територијализованој категорији (4,3 милиона км2), која има
бројну популацију (500 милиона становника), специфичан глобални географски положај, утицај и функцију, јасно уочљив трансгресиони фронтијер према истоку и југоистоку, веома респектабилне
„тврде“ и „меке“ чиниоце моћи...
У каквим условима и са каквом „мисијом“ је стварана европска интеграција? Глобална геополитичка матрица је концепцијски
постављана упоредо са променама „стања на терену“ европског
ратишта, тј. много раније од „експлозије“ европских идеја, њиховог институционализовања и зачетака фактичке интеграције у годинама непосредно после Другог светског рата. Иако је рат окончан 1945. године, његов „прелом“ десио се раније – заустављањем
немачке офанзиве на Источном фронту победом Црвене армије у
1) Појам европскаинтеграција у овом тексту подразумева све променљиве облике и називе економског, политичког, правног, геополитичког и другог организовања у Европи – од
иницијалне Европске заједнице за угаљ и челик (ЕЗУЧ) 1951. године, потом Европске
економске заједнице (ЕЕЗ) 1957/58. године и Европске заједнице (ЕЗ) 1967. године, до
Европске Уније (ЕУ) 1992/93. године, која и данас траје, шири се и чвршће се повезује
на унутрашњем плану.
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Московској, а потом и Стаљинградској и Курској бици2). Запад, који су тада персонификовали САД и Велика Британија, није сумњао
не само да је пораз Немачке неминован и са војног становишта
„техничка ствар“ (темпо, износ обостраних губитака у људству и
техници, економско исцрпљивање...), те да ће уследити совјетска
кон траофанзива према западу Европе, него да следи заузимање позиција за предстојеће извесно супарништво СССР (отелотворење
телурократије) и САД (отелотворење таласократије). У тој борби за успостављање глобалног геополитичког поретка главни је
„улог“ била и остала Евроазија.
Теоријски геополитички предложак америчке визије будућег
глобалног сучељавања сачинио је Спајкмен 1944. године3). Његово
позиционирање извора светске (над)моћи уRimland-у као ободном
евроазијском појасу заснивало се на старој и од краја 19. века већ
практично оствариваној Мехеновој концепцији поморске моћи (see
power), те више на модификацији него на негацији три варијанте
Мекиндерове концепције моћи из 1904, 1919. и 1943. године (Pivot
Area – Heartland)4). Не само Спајкменова, него и трећа, коригована
Мекиндерова концепција из 1943. године не могу се сматрати случајном коинциденцијом, већ непосредном последицом совјетских
победа на Источном фронту. За америчку глобалну доминацију од
2) У Московској бици (2. октобар 1941. – 7. јануар 1942. године) спречено је опкољавање,
блокирање, исцрпљивање и постепено уништавање главног града СССР Москве (слично опсади Лењинграда), чиме је „отупљена оштрица“ немачког blitzkrieg-a; у Стаљинградској бици (17. јул 1942. – 2. фебруар 1943. године) онемогућен је немачки прелаз
преко Волге и продор према пределима богатим нафтом као неопходном војном ресурсу; у Курској бици (5. јул – 23. август 1943. године), највећој тенковској бици у досадашњој историји, рат је и формално преокренут, а контраофанзива Црвене армије добила
је неопходне претпоставке.
3) У свом делу из 1942. године Америчка стратегија у светској политици (Nicholas
Spykman, America’sStrategyinWorldPolitics:TheUnitedStatesandtheBalanceofPower,
Harcourt, Brace & Co., New York, 1942.) Спајкмен следи мекиндеровску инерцију и даје
предностHeartland-у, али у својој књизи Географијамира, постхумно објављеној 1944.
године (Nicholas Spykman, TheGeographyofthePeace,Harcourt, Brace & Co., New York,
1944.), он потенцира посредничку улогу Rimland-а између коп нене унутрашњости и
океанских басена, те у тој ободној области Евроазије лоцира „кључ“ светске доминације.
4) Mahan, Alfred T. (2004), TheInfluenceofSeaPoweruponHistory1660-1783, The Project
Gutenberg Ebook. (оригинално издање 1890. године)
Mackinder, Halford John (1904), „The Geographical Pivot of History“, GeographicalJournal, 23(1904), The Royal Geographical Society, London.
Mackinder, Halford John (1996), DemocraticIdealsandRelity, National Defense University
Press, Washington, DC. /електронско издање/ (оригинално издање: Henry Holt &Co., New
York, 1919.)
Mackinder, Halford John (1996), „The Round World and the Winning of the Peace“, у: DemocraticIdealsandRelity, National Defense University Press, Washington, DC. /електронско издање/ (оригинално издање: ForeignAffairs, July 1943, Counceil on Foreign Relations, Inc., New York)
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пресудног значаја је контролаRimland-а, чија глобална стратегијска
улога јесте даHeartland (СССР) држи у окружењу и не дозволи тој
„моћи коп на“ да приступи океанским обалама и акваторијама, те
на тај начин угрози већ успостављену америчку „моћ мора“. Сходно томе, прворазредну улогу имају два макро-регионаRimland-а:
пацифичко (далекоисточно) и атлантско (западноевропско) прочеље Евроазије. (скица1) Дакле, приатлантска Европа, укључујући
средоземни и балтички „залив“ Атлантика, има кључну геополитичку улогу. И већ крајем рата таласократски Запад (САД и Велика
Британија) остварују важну аквизицију – искрцавањем у Нормандији остварује се не само тренутни, већ и будући трансатлантски
мостобран (на Далеком истоку то је био Јапан). Западна Европа
већ тада добија баријерну улогу против „руске опасности“ која би
могла из дубине евроазијског hinterland-а да угрози јединог правог
победника у Другом светском рату – САД. Крхкост успостављеног
трансатлантског мостобрана требало је у послератним годинама
додатно ојачавати геоекономском, геополитичком и геостратегијском „арматуром“, и то не само према западној страни Атлантика
као „новог Медитерана“, већ и на унутаревропском плану.
Скица1:СпајкменовRimlandсадвакључнаевроазијска
прочеља–западноевропскимидалекоисточним

Извор: Nicholas Spykman, TheGeographyofthePeace,
Harcourt, Brace & Co., New York, 1944. (p. 52)
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 НТЕГРАЦИОНОГЕОПОЛИТИЧКО
И
„ПРЕПАРИРАЊЕ“ЕВРОПЕ1945-1950.
Као што се дисциплиновано прећуткује суштинска геополитичност европске интеграције, тако се занемарује и послератни
период 1945-1950. године током кога се вршила темељна припрема
западноевропског дела Rimland-а како би се тај простор уподобио за даљу проамеричку и трансатлантску мостобранску функцију. Чак и да је хтела, Европа томе није могла да се одупре зато
што је 1945. годину дочекала као „политички патуљак“. До рата
највеће, најмногољудније и економски најснажније земље биле
су после њега „на коленима“: Немачка – поражена, срушена, са
уништеном привредом и под управом победника; Италија – такође,
побеђена и немоћна; Шпанија – опустошена ранијим грађанским
ратом, под франкистичком диктатуром, проказана и маргинализована; Француска – понижена због ратне колаборације и са малим
утицајем; Велика Британија – са оствареном „Пировом победом“,
али и са ратном исцрпљеношћу која је јасно указивала на долазећи колапс империје; СССР – победник са великим људским и
материјалним жртвама, а на Западу већ доживљаван као претња....
„Ударничку петолетку“ геополитичког препарирања Европе
обележило је неколико реперних догађаја и процеса:
● Један говор Винстона Черчила, одржан 5. марта 1946. године
на Вестминстер колеџу у Фултону (Мисури, САД) у присуству америчког председника Трумана, вратио је у употребу ранији термин
гвозденазавеса („Од Шћећина на Балтику до Трста на Јадранском
мору гвоздена завеса се спустила широм континента“), позивајући
на заједничку одбрану атлантске заједнице од СССР и најављујући
биполарну поделу Европе на две интересне сфере – америчку на
западу и совјетску на истоку. Други говор, одржан 19. септембра
1946. године на Универзитету у Цириху, обично се сматра пресудно
важном и аутентичном европском интеграционом иницијативом.
Он се заложио за стварање “неке врсте Сједињених Европских Држава”, а први корак требало је да буде “партнерство Француске и
Немачке”. Међутим, ако се чак и занемари да предложени назив
неодољиво подсећа на прекоатлантског савезника, индикативно
је да се један тако угледни политичар победничке Велике Британије великодушно одриче водеће улоге своје земље и препушта је „осовини“ једног традиционалног колонијалног супарника
(Француска) и ратног архи-непријатеља (Немачка);
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јделикатнија позиција припала је управо Европи, која се нашла непосредно између „чекића и наковња“ америчких и совјетских интереса. (скица 2) Дакле, Хладни рат, биполаризам и Гвоздена завеса представљају суштински важан геополитички и геостратегијски
контекст без кога се не би остваривала економска и политичка димензија интеграције приатлантске Европе у другој половини 20. века.
Скица 2: Позиција Европе у евроазијским „кљештима“
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Скица2:ПозицијаЕвропеуевроазијским„кљештима“
америчкеталасократскесиле

Извор: Chaliand, Gérard; Rageau, Jean-Pierre (1983), Atlas Stratégique
Извор:Chaliand,
Gérard;deRa
geau,dans
Jean-Pi
erre (1983),
– Géopolitique
des rapports
forces
le monde,
Fayard,AtlasStratégi
Paris. (p. 25)que

–Géopolitiquedesrapportsdeforcesdanslemon
e, Fayard,
ris. (p. године
25)
Труманова доктрина промовисана је d12.
мартаPa1947.
као економскa помоћ


„Дугим телеграмом” изратом
Москрастрзаној
ве 1946. гоГрчкој.
дине иДекларативно,
постанестабилној Турској и●грађанско-идеолошким
она
вљањемширење
основа „Стратег
ије обуздавања
” у Foreign
rs-у 1947.
је требало да заустави
комунизма
у ове две државе,
али Affai
су главни
разлози били
нан, de fa
o, по
вао је успео
на опеда
рацсвојој
ионализац
ију
ине5), Џорџ Кеприроде
геополитичке игод
геостратегијске
–ctда
је зСССР
интересној
сфери
Спај
км
енове
ге
ополит
ичке
конц
еп
ци
је
и
нај
авио
поч
етак
Хл
адног
прикључи Грчку и Турску,
заједно
са
Албанијом
и
Југославијом
које
су
тој
сфери
већ
(још
„Преливањем“
Другог
ог рата у Хла
днибалканско-малоазијску
рат, свет се
а6). својом
увек) припадале,рат
под
контролом
имаосве
битск
планетарно
важну
нашао у предворју новог сукоба. Евроазијска хладноратовска
5

5)

На основу „Дугог телеграма“ од 22. фебруара 1946. године и вишемесечних процена

На основу „Дугог телеграма“
1946.
године
и вишемесечних
процена
послератнеод
гео22.
страфебруара
тегијске ори
јентаци
је СССР,
Џорџ Ф. Кенан, та
дашњи вопослератне
дећи аме- геостратерички Џорџ
„совјето
лог“
и рукотадашњи
водилац Тиводећи
ма за страамерички
тешко плани
рање, у јулском
ју трогијске оријентације СССР,
Ф.
Кенан,
„совјетолог“
и бро
руководилац
Тима за
ног часоброју
писа Fo
reignAffairs1947.
године об
јавио је Affairs
текст „Из
воришта
совјетобјавио
ске
стратешко планирање,меусеч
јулском
тромесечног
часописа
Foreign
1947.
године
је текст
политичке стратегије“ (под псеудонимом „Х“), где је концепцијски утемељио будуће
„Изворишта совјетске аме
политичке
стратегије“
(под
псеудонимом
„Х“),
где
је
концепцијски
утемељио
будуће
ричко супротстављање наводном руском експанзионизму. „Тај чланак остаје као јеамеричко супротстављање
експанзионизму.
један
одска
најзначајнијих
дан однаводном
најзначајнируском
јих тексто
ва у историји дипло„Тај
матичланак
је.“ Групаостаје
ауторакао
(1999),
Свет
енциклопедијами
ра, томаутора
2, Завод(1999),
за уџбеСветска
нике и настав
на средства; Цен
тар затом
демо2,
кратекстова у историји дипломатије.“
Група
енциклопедија
мира,
Завод за уџбетију;Центар
Гутенберза
гова
галаксија, БеоГутенбергова
град. (стр.68) галаксија, Београд. (стр.68)
нике и наставна средства;
демократију;
6
6) први
Термин
нират прсаветник
ви је употре
био саветник
америчког пред
седника Барух
Бернардтоком
Барух једне дебате
Термин Хладни рат
је Хлад
употребио
америчког
председника
Бернард
током
једистинским
не дебате у Кон
гресу Хладног
1947. године,
али сматра
истинским
Хлад
ног раКенан.
та“ сматра
у Конгресу 1947. године,
али
„оцем
рата“
се„оцем
управо
Џорџ
Ипак, у теоријском смислу та заслуга, у првом реду, припада Николасу Спајкмену.
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„кљешта“ јесу имала и далекоисточни „пипак“, али најделикатнија позиција припала је управо Европи, која се нашла непосредно између „чекића и наковња“ америчких и совјетских интереса.
(скица 2) Дакле, Хладни рат, биполаризам и Гвоздена завеса представљају суштински важан геополитички и геостратегијски
контекст без кога се не би остваривала економска и политичка
димензија интеграције приатлантске Европе у другој половини 20.
века.
● Труманова доктрина промовисана је 12. марта 1947. године као економскa помоћ нестабилној Тур ској и грађанско-идеолошким ратом растрзаној Грчкој. Декларативно, она је требало
да заустави ширење комунизма у ове две државе, али су главни
разлози били геополитичке и геостратегијске природе – да је СССР
успео да својој интересној сфери прикључи Грчку и Турску, заједно са Албанијом и Југославијом које су тој сфери већ (још увек)
припадале, под својом контролом имао би планетарно важну балканско-малоазијску трансмисију, укључујући и зону Мореуза (Босфор и Дарданели), те Источни Медитеран, Блиски Исток, Суецки
канал... То значи да би Rimland био пресечен, опкољавање Heartland-а пропало, „Стратегија обуздавања“ онемогућена и глобална
супремација америчко-британске „моћи мора“ доведена у питање.
На крају, директном интервенцијом САД и Велике Британије против Маркосових герилци и левичарске револуције, Грчка, а заједно
са њоме и Турска, укључене су у интересну сферу Запада.
● Маршалов план („План Европске обнове“) озваничен је 12.
јула 1947. године, био је непосредан наставак Труманове доктрине, проширене са Грчке и Турске на земље западне и јужне Европе (изузимајући франкистичку Шпанију). План је званично трајао
до 1951. године, а најобилнију помоћ добиле су Велика Британија
и Француска – две за америчке интересе најзначајније приатлантске и „мостобранске“ земље. (скица3) Америчка помоћ формално
је, такође, образложена сузбијањем комунизма, али је њена главна
функција била да ојача не само привредну и техничку, него и политичку, геополитичку, геостратегијску и осталу трансатлантску „конекцију“ Западне Европе са САД. Уосталом, наивно је очекивати
да је Џорџ Маршал, будући да је и пре и после тадашње позиције
Државног секретара САД (1947-1949.) био на високим и одговорним војним функцијама7), упућивао помоћ Европи само из економсе управо Џорџ Кенан. Ипак, у теоријском смислу та заслуга, у првом реду, припада
Николасу Спајкмену.
7) Џорџ Маршал (1880-1959) био је официр у Првом светском рату, бригадни генерал
постао је 1936. године, начелник штаба Армије САД 1938. године, на реформама
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ских и идеолошких разлога. Многи „европолози“ и данас сматрају
да је управо Маршалов план био најзначајнији кон кретан покретач
европске интеграције.
Скица3:Европскедржавекорисници
помоћиМаршаловогплана

Извор:http://sr.wikipedia.org/Marshall_Plan.png



● Титово „историјско НЕ“ Информбироу 1948. године имало
је непосредне идеолошко-политичке, економске и војне последице,
али је мало пажње поклањано геополитичким импликацијама, које
су у балканским, европским и глобалним оквирима биле још значајније. Од 1945. до 1948. године „друга“ Југославија припадала
је телурократском источном блоку који се простирао од Пацифика до Медитерана, тј. до његовог важног Јадранског „залива“ који
се дубоко уклинио на север, према централној Европи. Гвоздена
завеса у настајању тада је била трасирана средином Јадранског
басена. После 1948. године „друга“ Југославија прелази на стравојске и њеном повезивању са британском војском радио је 1939-1940. године, у
Другом светском рату био је на високим командним функцијама и директно руководио
операцијама америчке војске, „генерал са пет звездица“ постао је 1944. године.
Учествовао је у стварању НАТО 1949. године, а 1950-1951. године био је Министар
одбране САД. Године 1953. добио је Нобелову награду за мир(?!).
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ну таласократског Запада и источном блоку дугорочно запречава
стратешки приступ Јадрану и Медитерану. Гвоздена завеса тако
се транслира са Јадрана у средишње делове балканског копна,
што у евроазијским размерама не представља велико просторно
померање, али је та промена имала изузетан светски квалитативан
геополитички значај. Западноевропски део америчких евроазијских „кљешта“ у балканском сектору је већ тада показивао
својства експанзивности и интегративности.
● После берлинске кризе 1948. године геополитичка и
геостратегијска димензија трансатлантског повезивања и унутрашњег западноевропског интегрисања није се више прикривала
економском и идеолошко-политичком маском – 4. априла 1949.
године формиран је НАТО као северноамеричко-западневропска
трансатлантска војна алијанса под неприкосновеном командом
САД. Од дванаест држава-оснивача, девет је било из приатлантске западне Еропе, а једна из јужне Европе (Италија). Медитеранско позиционирање комплетирано је хитрим укључивањем Грчке и
Турске 1952. године, а централноевропско пријемом СР Немачке
1955. године, која је претходно створена од француске, британске
и америчке окупационе зоне 23. маја 1949. године и геополитички
„декодирана“ од некадашњег симбола телурократије до дисциплинованог члана таласократског савеза.
Слично периоду после Првог светског рата, када из европског покушаја превазилажења посттрауматског синдрома настају
интеграционе идеје и активности као што су Паневропски покрет
1923. године и Први паневропски конгрес у Бечу 1926. године, а
потом и Бријанови предлози о европској интеграцији 1929. и 1930. године8), постратни контекст у Европи и свету 1945-1950.
године, на који се надовезивала колективна психоза страха од нове
ратне претње, произвео је ренесансу „европске идеје“ и бројне
институционализоване радње усмерене на остваривање економске
и политичке интеграције на западу континента. Ти процеси су се
прожимали и допуњавали са већ далеко одмаклим и изразито конкретнијим активностима на геополитичком и геостратегијском
плану. Конгреси у Монтреу 27-31. августа 1947. године и Хагу 7-10.
маја 1948. године били су зачетак деликатног stepbystepевропског
окупљања. Управо Конгрес у Хагу произвео је иницијативу Моне8) После предлога француског премијера Аристида Бријана у Друштву народа 1929.
године да се формира Федерација европских држава, већ 1930. године уследио је његов
документ „Меморандум о организацији система Европске федералне уније“. Али,
економска криза, појава наци-фашизма и Други светски рат маргинализовали су ове
интеграционе процесе.
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Шуман (сматра се фундаментом европске интеграције) и стварање
Европског савета, чији је Статут 5. маја 1949. године Лондонским
споразумом потписало десет земаља, од којих само две, Шведска и Ирска, нису месец дана раније учествовале у формирању
НАТО-а!!!Уследио је Шуманов план којим је Француска изразила
спремност на иницијално привредно заједништво са Немачком (у
области угља и челика као „најмањег заједничког садржаоца“), а
потом Декларација 9. маја 1950. године (Дан Европе). То је довело
до оснивања Европске заједнице за угаљ и челик (ЕЗУЧ) Париским
уговором који је 18. априла 1951. године потписало шест земаља,
међу којима само СР Немачка није била оснивач НАТО!!!

ГЕОПОЛИТИЧКАСУШТИНАШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ
Иста „европска шесторица“ која је основала ЕЗУЧ у Риму су
27. марта 1957. године потписали уговоре о Европској економској
заједници (ЕЕЗ) и Европској заједници за атомску енергију
(ЕВРОАТОМ). Уговори су ступили на снагу 1. јануара 1958. године
и то је датум званичног оснивања садашње Европске Уније. Заједништво је тако обухватило готово читаву привреду, али је имало
и изразиту геополитичку конотацију. Све земље-оснивачи већ од
1955. године биле су у НАТО-а(!!!), а њихове историјски наслеђене
спорове и парцијалне интересе пацификовао је неприкосновени
војни и економски ауторитет предводника алијансе – САД. У географском смислу, новоформирана ЕЕЗ није у целини обухватала
три европска макро-региона (западну, јужну и централну), али су
са становишта геополитичког положаја и значаја то биле веома
важне партиципације – Француска и Италија контролисале су
западни Медитеран и пролаз према источном делу басена (Сицилијански канал); СР Немачка је била бедем истурен према „Чешкој
тврђави“ и „Коридору ратова“, тј. прва линија одбране од „Руске
опасности“; земље БеНеЛукса и, такође, Француска су пространом
литоралном партиципацијом омогућавале квалитетно и дугорочно
фундирање европског „стуба“ трансатлантског „моста“. Тако је
формирано пространо и компактно језгро (1,164 милиона км2) око
ког а је касније у шест фаза (закључно са 2007. годином) нарастала
и изнутра јачала европска интеграција. (скица4)
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Скица4:Формирањеишестфаза
проширењаевропскеинтегарције
Формирање 1957/58.

Прво проширење

Друго проширење

Треће проширење

Четврто проширење

Пето проширење

Шесто проширење

- Првопроширење – Упркос захуктавању Хладног рата, који
је у цен–трал
ној Евро
пи имао дра
матичнерата,
размекоји
ре (ма
ска и чешка Европи имао
- Прво проширење
Упркос
захуктавању
Хладног
јеђар
у централној
драматичне размере (мађарска и чешка криза), те јачању унутрашњег јединства ЕЕЗ (Ца27
ринска унија 1968. године, Европска политичка сарадња 1970. године...), експанзија
се није остваривала управо због разлика у геополитичким перцепцијама европске будућности.
На једној страни био је америчко-британски приступ који је подразумевао јачање војног
савезништва, геостратегијске димензије и трансатлантског карактера европске интеграције
као инструмента у биполарном сучељавању, док је на другој страни била Де Голова визија
европске аутономности и поступног повезивања у географским континенталним контура-
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криза), те јачању унутрашњег јединства ЕЕЗ (Царинска унија 1968.
године, Европска политичка сарадња 1970. године...), експанзија се
није остваривала управо због разлика у геополитичким перцепцијама европске будућности. На једној страни био је америчко-британски приступ који је подразумевао јачање војног савезништва,
геостратегијске димензије и трансатлантског карактера европске
интеграције као инструмента у биполарном сучељавању, док је на
другој страни била Де Голова визија европске аутономности и поступног повезивања у географским кон тиненталним кон турама.
Управо Де Гол се својим ауторитетом у два маха (1963. и 1967.
године) супротставио пријему Велике Британије због блиских веза са САД. После његовог силаска са политичке сцене остварено
је прво проширење (1. јануара 1973. фодине). Тадашња Европска
заједница постала је групација „деветорице“ (1,522 милиона км2)
и најавила свој будући трансгресиони територијални тренд. Геополитички значај новопримљених земаља био је очигледан: Велика
Британија је употпунила атлантску „фасаду“, успоставила недостајућу евро-америчку „копчу“ и постала поуздани амерички експонент унутар европске интеграције („амерички носач авиона на
западним обалама Европе“); Ирска, иако је остала изван НАТО,
имала је сличну позицију; Данска је излазом на стратешки важне
мореузе Скагерак и Категат контролисала поморски пут БалтичкоСеверно море, тј. баражирала совјетски излаз у Атлантик.
- Другопроширење – Пријем Грчке 1. јануара 1981. године
био је по многим показатељима преседан, а узроци проширења Заједнице за само једну земљу мимо успостављених стандарда могу
се пронаћи у геополитичким приликама и потребама. У претходној деценији Грчку је потресала политичка, економска и безбедносна нестабилност, те ангажман у кризи на Кипру са амбицијом да
припоји ово острво и тако практично медитеранску маритимност
Тур ске сведе само на геостратешки хендикепиран „приступ сланој
води“. То је сукоб ове две земље довело на ивицу рата и раздора
унутар НАТО коме су обе припадале још од његовог првог проширења 1952. године. У контексту биполарног сучељавања велесила и значаја Грчке и Турске у источном Медитерану, Егејском
басену и зони Мореуза, Запад није могао да дозволи даљи развој
кон фликтног сценарија. Са пацификованом балканском и православном Грчком у свом саставу, Европска заједница „десеторице“
(1,654 милиона км2) релативизовала је своју дотадашњу просторну
компактност и католичко-протестантски ексклузивитет, али је учинила снажан искорак према југоистоку Европе и добила значајно
источномедитеранско упориште.
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- Треће проширење – Прекид свих институционалних веза
Гренланда са Европском заједницом 1985. године (на основу референдума 1979. године) није имао знатнијих последица за европско јединство9) и брзо је „забашурен“ пријемом Шпаније и Португалије 1. јануара 1986. године („дванаесторица“). Обе државе су
већ биле чланице НАТО (Португалија од оснивања, а Шпанија од
1982. године), а за прикључење европској интеграцији пресудно их
је квалификовао улазак у постаутократско и економски стабилније
раздобље. Експанзијом на Пиринејско полуострво ЕЗ је просторно
знатно увећана (2,250 милиона км2), а истовремено је употпуњено њено и атлантско и медитеранско прочеље. Ипак, на југозападном „темену“ апроксимативног територијалног европског „торзоа“
остао је Гибралтар као спорна тачка између Велике Британије и
Шпаније још од почетка 18. века, и то упркос припадности и обе
земље и ЕЗ и НАТО, те декларативном заклињању да „територија
и границе у уједињеној Европи нису важне“.
- Четвртопроширење – Тектонски геополитички поремећај
настао окончањем Хладног рата, падом Берлинског зида, превазилажењем биполарне поделе Европе и дезинтеграцијом источног
блока произвео је уједињење Немачке прикључењем СР Немачкој
пет lender-а из састава ДР Немачке 1990. године. ЕЗ се тако територијално увећала за 108.177 км2, али то није значило да је добила
тринаестог члана. Геополитички значај тог тзв. невидљивогпроширења био је немерљив: Немачка није више била „економски џин, а
политички патуљак“, већ је постала вишедимензинални „џин у срцу Европе“ способан да осталима наметне сопствене геополитичке
интересе (доказ је непосредан ангажман у „разби-распаду“ СФРЈ);
европска интеграција показала се способном да експанзију настави и са друге стране вишедеценијске баријере – бивше Гвоздене завесе; отворена су врата за даље ширење на исток не само европске
интеграције, него и НАТО. Преломни геополитички потез био је,
такође, Уговор о Европској Унији потписан у Мастрихту 7. фебруара 1992. године (ступио на снагу 1. новембра 1993. године), захваљујући коме је европска интеграција кренула у федералистичку
будућност, тј. у изградњу државног субјективитета. Ту суштинску
унутрашњу трансформацију сустигло је 1. јануара 1995. године ново проширење на Шведску, Финску и Аустрију. Иако ове три државе нису биле чланице НАТО, а то нису ни данас, њихова западна,
атлантистичка и антируска геополитичка оријентација је неупит9)

Гренланд је највеће острво на свету (2,2 милиона км2) и саставни део Данске, али од
1979. година ужива пуну аутономију (да није иступио из ЕУ, Данска би, defacto, била
убедљиво највећа земља ЕУ!). Физичко-географски припада северноамеричком континенту и за САД има велики геостратегијски значај.
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на. Европска „петнаесторица“ (3,23 милиона км ) тако се појавила
на западним и северним обалама Балтичког басена и ојачала своју
средњоевропску и германску црту.
- Петопроширење – Према броју земаља (десет) и пространости прикључене територије (738.473 км2) највеће проширење
европске интеграције имало је све карактеристике победничког
померања трансгресионог фронтијера на рачун пораженог. То се,
у првом реду, односи на континуирану „завесу“ осам бивших држава (шест су биле у саставу некадашњих социјалистичких федерација) од Балтика до Јадрана које су претходно постале чланице НАТО, али и на две традиционално стратешки важне острвске
средоземне земље – Малту и Кипар10). Иако готово ни једна земља
није задовољавала све критеријуме пријема, геополитички мотиви
били су пресудни: Пољска, Литванија, Летонија и Естонија, карактеристичне по историјском антируском ставу, свеле су балтичку
партиципацију Русије само на Калињинградску ексклаву и источне
обале Финског залива (Санкт Петербург са широм гравитационом
зоном); Чешка и Словачка употпуњавале су контролу централне
Европе; са Мађарском је „Панонска лепеза“ геостратешки преоријентисана према истоку и југоистоку, а Словенија је новонасталој
трансевропској „завеси“ омогућавала да се „спусти“ до самог северног Јадрана. Називајући овај трансевропски појас земаља меридијанског правца пружања „Новом Европом“ и наглашавајући
њихову важност за америчке интересе, Доналд Рамсфелд непосредно је најавио да би у будућности њима могла да буде намењена
и манипулативна улога „клина“ за већ тада антиципирано интензивирање немачко-руских, тј. евро-руских геоекономских и геополитичких веза11). У сваком случају, европска „двадесетпеторица“
представљале су велику и снажну „империју“ на западу Евроазије
(3,969 милиона км2) која је са новим проширењем дошла до северозападних граница Русије.
- Шесто проширење – Укључивањем Румуније и Бугарске
1. јануара 2007. године европска „двадесетседморица“ су повећала територију на 4,323 милиона км2. И даље је остало неспорно:
„Ширење ЕУ је процес на који утиче геополитика. Приступање Румуније и Бугарске 2007. године углавном је било мотивисано же2

10) Кипар је посебан куриозитет јер као подељена земља није испуњавао основни услов за
пријем у ЕУ („Зелена линија“ дели чак и главни град Никозију).
11) „Земље груписане у Рамсфелдову тзв. Нову Европу имају запањујуће сличне не само
спољашње просторне обрисе, већ и тампонску геополитичку улогу са Мекиндеровим
Санитарнимкордоном из 1919. године“. Видети: Степић, М. (2009), „Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану“, Национални интерес,
год. V, vol. 5, бр. 1-2/2009, Институт за политичке студије, Београд.
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љом ЕУ да спречи било какав руски утицај на немирном Западном
Балкану“.12) Према наведеном фрагменту Stratfor-ове анализе, ове
две земље не само да нису тада биле спремне за приступање Унији,
него то нису ни данас, али се и на овом примеру показало да постоји комплементарност проширивања ЕУ са експанзијом НАТО.
Штавише, САД посредством Севеноатлантског савеза читав процес суштински дефинишу и њиме мање или више суптилно управљају (обе наведене земље су у НАТО од 2004. године). Директно
трансбалканско територијално повезивање „Панонске лепезе“ у
централној Европи (Мађарска) са „сидром НАТО“ на југоистоку
Европе и источном Медитерану (Турска, Грчка), тј. успостављање
институционализоване алтернативе несигурном „Балканском геополитичком луку“13) за чије формирање је искоришћена ратна дезинтеграција Југославије, био је један геополитички мотив. Други,
можда ургентнији изазов, био је излаз у Црноморски басен као зону неприкосновених руских интереса, приближавање руским границама са јужне стране и физички кон такт (копнено-поморски) са
експонентима у црноморско-кавкаско-каспијској зони (земље ГУАМ14)). Упоредо, превентивно је баражиран могући трансбалкански intermarium-ски (црноморско-јадрански) правац реактивирања
руских интереса на југоистоку Европе, у првој фази геоекономски (гасоводни), а потом геополитички и геостратегијски.Дакле,
ширење европске интеграције и НАТО су суштински усаглашени
процеси, покренути као биполарна геополитичка и геостратегијска
таласократска потреба САД и приатлантске Европе, али настављени и у постхладноратовском периоду као територијална манифестација тријумфа победника. НАТО је настао десетак године пре
ЕЕЗ (две године пре ЕЗУЧ) и имао је више иницијалних европских
чланова (10 према 6). Раније је почео и предњачио је у експанзији.
НАТО је до сада имао седам, а европска интеграција шест циклуса
проширења. У Европи НАТО тренутно има 26 држава-чланица, а
ЕУ 27. Само 6 земаља ЕУ није у НАТО. Само 5 европских чланица
НАТО није у ЕУ (међу њима Турска и Хрватска су званични кандидати, а Исланд предузима активности које воде приступу). Правило да приступању ЕУ претходи прикључење НАТО у последња
два циклуса 2004. и 2007. године (12 земаља) има само два изузет12) www.stratfor.com/memberships/149009/analysis/20091117_eu_rapidly_expanding_balkans
13) Детаљну анализу и картографски приказ „Балканског геополитичког лука“ видети у:
Степић, М. (2004), Српскопитање–геополитичкопитање, Јантар-група, Београд. (стр.
205-219)
14) Пројектовани и од САД инструментализовани лук ГУАМ (Грузија, Украјина, Азербејџан и Молдавија) требало би са југа да сузбије руске амбиције од источне Европе до
Каспијског басена.
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ка и они не важе за бивше социјалистичке источноевропске земље
(ради се о Малти и Кипру). (табела1) Експанзија и НАТО и ЕУ
има одлике империјалног транслирања геополитичког фронтијера.
Изузимајући само финско-руску границу, источна граница НАТО
истовремено је и источна граница ЕУ (Финска није у НАТО, а јесте у ЕУ). Где су крајњи територијални домети ЕУ и да ли ће се они
поклапати са границама експанзије НАТО? Какве су перспективе
ЕУ у контексту све израженијих егзистенцијалних геоекономских
веза са Русијом (у блиској будућности првенствено енергетских),
на једној страни, те наслеђеног геостратегијског трансатлантског
савезништва, на другој страни?
Табела1:ЕвропскеземљечланицеНАТОи/илиЕУ
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
32

Држава
Белгија
Холандија
Луксембург
Француска
Италија
Данска
В. Британија
Норвешка
Португалија
Исланд
Грчка
Турска
СР Немачка
Шпанија
Пољска
Чешка
Мађарска
Литванија
Летонија
Естонија
Словачка
Словенија
Румунија
Бугарска
Хрватска
Албанија
Ирска
Аустрија
Шведска
Финска
Малта
Кипар

Годинаприступа Годинаприступа
НАТО
ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ
1949.
1958.
1949.
1958.
1949.
1958.
1949.
1958.
1949.
1958.
1949.
1973.
1949.
1973.
1949.
није у ЕУ
1949.
1986.
1949.
није у ЕУ
1952.
1981.
1952.
није у ЕУ
1955.
1958.
1982.
1986.
1999.
2004.
1999.
2004.
1999.
2004
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2007.
2004.
2007
2009.
није у ЕУ
2009.
није у ЕУ
није у НАТО
1973.
није у НАТО
1995.
није у НАТО
1995.
није у НАТО
1995.
није у НАТО
2004.
није у НАТО
2004.
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СРБИЈАУКОНТЕКСТУАМЕРИЧКИХИРУСКИХГЕОПОЛИТИЧКИХПЕРЦЕПЦИЈАБУДУЋНОСТИЕВРОПСКЕУНИЈЕ
Перспективе Европске Уније зависиће од исхода постмодерног „рата“ који се захуктава између старих супарника – САД, чија
се глобална доминација све више доводи у питање, и Русије, која
се убрзано враћа у светску, али првенствено евроазијску и европску геополитичку арену.
САД и у будућности перцепирају Европу у оквирима трансатлантске заједнице која би требало да задржи водећу позицију у
светским размерама.15) Сходно томе, ранија улога Европе као евроазијске „виталне периферије“ и „најбитнијег америчког мостобрана на евроазијском континенту“ ће се смањивати, али неће нестати
јер „без чврстих трансатлантских веза, амерички примат у Евроазији брзо би се изгубио“.16) Задржаће се њена функција „истуреног
положаја“ у сузбијању руског трансконтиненталног утицаја, који
се у САД препознаје као „поновни империјализам Русије“17), усмерен према западу Евроазије. У ствари, у неоригинално неоспајкменистички иновираним кон цепцијама Европа је деградирајуће
сведена на геополитичкиобјекат чија инструментализација може да послужи макрорегионалном преуређењу Евроазије под америчким патронатом, што подразумева не само кенановско (хладноратовско) обуздавање Русије, него њено даље збигњевистичко
(постхладноратовско) опкољавање, сузбијање18),па чак и конфедерализовање19). Међутим, будуће америчко глобално геополитичко
функционализовање Европе (првенствено ЕУ) суочиће се са бројним изазовима, међу којима су најважнији унутаревропски неспоразуми, пораст евроскептицизма, неинтегрисаност муслиманских
имиграната, проблем /не/пријема Турске, уплив руских геополи15) Бжежински, З. (2009), ДругашансаАмерике–трипредседникаикризаамеричкесуперсиле,ЈП Службени гласник; Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд.
Видети америчку перцепцију геополитичког положаја и улоге Европе на карти „Централни положај атлантске заједнице у светским размерама“ (стр. 108)
16) Бжежински, З. (2001), Великашаховскатабла, ЦИД, Подгорица; Романов, Бања Лука.
(стр. 34, 57, 59)
17) Кисинџер, Х. (2003), ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика–усусретдипломатији21.века, БМГ, Београд. (стр. 81)
18) Бжежински, З., Великашаховскатабла. (стр. 33-56)
19) Видети идеју и карту о конфедерализовању садашње Русије у: Brzezinski, Z, (1997), „A
Geostrategy for Eurasia“, ForeignAffairs,Vol. 76, No 5, Sept./Oct. 1997.
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тичких интереса (посредством Немачке и Италије) услед европске
енергетске зависности...20)
Дакле, америчка полазишта су следећа:
- Ако у будућности није могуће задржати америчку глобалну супремацију, онда је неопходно задржати њено
глобалновођство, што је и даље могуће само захваљујући управљању Евроазијом;
- Геополитички status quo и спречавање истискивања САД
из Евроазије могући су само наставком америчке контроле далекоисточног, а нарочито европског „мостобрана“; стога је руско преузимање Европе (зло)употребом
њене енерегетске зависности неопходно спречити;
- Витални амерички интерес јесте очување трансатлантског (таласократског) геополитичког идентитета Европе, али и његово ширење према истоку на нове „савезнике“, посредством координисане експанзије ЕУ и НАТО.
Русија постхладноратовску униполарну мондијалистичку
доминацију САД види као прелазну фазу ка будућој мултиполарној геополитичкој структури света. Полазећи од Дугинове неоевроазијске геополитичке концепције, руски ангажман на демонтирању америчке глобалне надмоћи геополитички се заснива на
успостављању што већег броја партнерских веза, међу којима су
најважније усмерене од Русије као „језгра“ према кључним зонама
евроазијског обода: Кини, Индокини, Индији, Блиском и Средњем
Истоку. Међутим, кључни „вектори“ руске мултиполарне кон трастратегије оријентисани су на Европу (ЕУ) и Јапан са циљем да
омогуће фрактуру америчког трансатлантског и транспацифичког
мостобрана на западном и источном прочељу Евроазије.21) „Уместо садашњег анти-руског/евроазијског стратешког трилатералног
савеза „Великих простора“, (Европа+Америка+Далеки Исток), са
САД као „центром“ („Империјом“), Дугин се залаже за формирање анти-трилатерале (Европа+Русија/Евроазија+Далеки Исток),
са руско-евроазијском „Империјом“ као језгром.“22) Њен циљ је да
утицаје САД из западног и источног приобаља Евроазије одбаци
20) На ове европске трендове упозорио је новог америчког председника Националниобавештајнисавет у свом извештају „Глобална кретања до 2025. – трансформисани свет“ из
2008. године.
21) Видети: MapofRussian-Eurasianreactionagainstunipolarglobalization–counterstrategy,
(Евразийская теория в картах), www.evrazia.info
22) Степић, М. (2008),„Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији – упоредна геополитичка анализа“,РусијаиБалкан–питањесарадњеибезбедности, Институт за
политичке студије, Београд. (стр. 41)
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назад до средишњих делова Атлантика и Пацифика, тј. да их сведе само на америчку копнену масу23). Тако би се дошло до „реалне
мултиполарности“. Сходно томе, у новонастајућој мултиполарној
структури света Русија „нуди“ Европи позицију самосталног и од
САД одвојеног пола моћи (“Европски велики простор”), поновно успостављање примамљиве и самодопадљиве улоге геополитичког субјекта, те повратак у „природни“ геополитички ареал
Евроазије. Ипак, то би била само нужна прелазна фаза до успостављања историјски доказаног и равнотежног светског поретка – геополитичког дуализма – у виду „новог модела биполарности“ 24).
Води ли то ка стварању интегралног блока у облику Евро-Русије
као евроазијске телурократске „Империје“, која би била прво један
од светских мултиполарних, а потом биполарних блокова?25)
Дакле, руска полазишта су следећа:
- Да би се окончала америчка униполарна доминација неопходно је прекинути њихову контролу Евроазије, а то
није могуће постићи без демонтирања трансатлантског
европског мостобрана који чине ЕУ (политички и економски) и НАТО (војно);
- Руско “ослобађање” Европе/ЕУ од анахроне постхладноратовске контроле САД требало би остваривати поступно и невојним средствима; „формула“ је пронађена
у успостављању стратешких цевоводних конекција (за
Европу/ЕУ нема више “руске опасности”, а има руских
ресурса, нарочито нафте и гаса);
- Упоредо са прекидањем америчке контроле, а са формирањем „Европског великог простора“, потребна је трансформација геополитичког идентитета Европе/ЕУ од
трансатлантског (таласократског) ка евроазијском (телурократском), што је “природан процес” и дугорочан
руски интерес.
За Србију и српске земље у целини од животне је важности
да рационално креирају своју перспективу у контексту геополитичке будућности Европе/ЕУ, коју ће у великој мери одређивати две
23) Дугин, А. (2004), Основигеополитике,књига 1, Екопрес, Зрењанин, (стр. 206-207)
24) Дугин, А. (2004), Проект„Евразия“, ЭКСМО, Яуза. (доступно и у електронској форми:
www.evrazia.org). Видети: део „Евразийская геополитика“, поглавље „Геополитика и
структура мира в новом тысячелетии“, одељак: „Многополарный мир“.
25) Степић, М. (1997), „Будућа блоковска структура света“, Економика,Vol. XXXIII (1997),
N0 1-2, Економика, Београд, јануар-фебруар 1997. (стр. 37-41)
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велике силе – САД и Русија. Полазиште би требало да буде објективна просторна перцепција ЕУ унутар Европе. ЕУ се простире на
само 41% територије европског континента. Од САД је мања преко
два пута, а од Русије четири пута. Међутим, у Србији пред про-ЕУ
пропагандном пресијом објективна (школска) географска спознаја
контуре кон тинента „Европе од Атлантика до Урала“ готово потпуно је уступила место деформисаној, доминантно политичкој и
економској пројекцији Европе само у границама Европске Уније.
Део Европе изван ЕУ, иако територијално већи, је виртуелизован,
сматра се варвароликим резидуумом Европе и приказује се готово као terra nullius који би требало да послужи као трансгресиони
ЕУ-фронтијер. Унутар тог маргинализованог простора коме је додељена улога предприступног карантина налазе се Србија и остале
српске земље. У поређењу са осталим државама и народима који
су у постхладноратовском периоду укључивани у „евроатлантске
интеграције“, српски чинилац имао је једно специфично и трауматично искуство које га разликује од осталих – био је изложен
дводеценијској војно-политичко-економској конфронтацију са ЕУ
и НАТО без преседана у новијој европској и светској историји, која је почела пристрасним ангажманом у „разби-распаду“ СФР Југославије, а кулминирала непосредним помагањем у стварању, а
потом и признавањем независности самопроглашене арбанашке
државолике творевине Republika e Kosovës.27) У томе би требало
тражити разлоге за недовољан проценат подршке српског становништва у Републици Србији и Републици Српској за приступање
не само НАТО, него и ЕУ.
Отклон клатна српског ЕУ-опредељења у свом осциловању никада није било у фази масовног ЕУ-ентузијазма, иако у
екстремним и догматским манифестацијама има бројних примера
некритичке ЕУ-филије, која прераста у облике ЕУ-еуфорије, ЕУ26)

26) О изазовима будућег српског прозападног и/или проруског опредељења видети у: Степић, М. (2005), „Геополитичка оријентација Србије: евроатлантизам и/или евроазијство“, Мегатренд ревија, вол. 2 (2) 2005, Мегатренд универзитет примењених наука,
Београд. (стр. 7-21)
27) Највећи део партијско-политичке класе у Србији пласира (само)заваравајућу формулацију да државолику творевину арбанашке националне мањине у косовско-метохијској
области Србије „није признала ЕУ, већ само поједине њене чланице“. Али, тих „појединих чланица“ има 22 (од 27 земаља ЕУ) и међу њима су оне најмоћније – Немачка, Велика Британија, Француска, Италија... Свакако да ови најрепрезентативнији „елементи
скупа“ дају својство „читавом скупу“. Подразумева се да су ове државе истовремено и
(„старе“) чланице НАТО. Сепаратистички акт арбанашке националне мањине на Косову и Метохији нису признале само оне чланице ЕУ које имају сличан проблем (тренутно
хиберниран) – Словачка, Румунија, Кипар, Шпанија и Грчка.
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фанатизма и ЕУ-утопизма (политичке партије, неке страначки
монополизоване државне институције и тзв. невладине организације, утицајни појединци, медији са мисијом спровођења српског
колективног „преумљења“, „катарзе“ и „суочавања са прошлошћу“...). На супротној страни је снажан ЕУ-скептицизам29), који је
проистекао из негативних српских искустава стечених током двадесетогодишње „геополитичке транзиције“30) и развио се упркос
интензивној пропаганди и доминантним опредељењима партократије (некада само декларативним). Његове екстремне форме могу
да иду до граница апсурдне ЕУ-фобије, па чак и до ЕУ-нихилизма.
Између ове две позиције је ЕУ-реализам, који се смешта у координате „општег тренда“, „традиционалне припадности Западу“(?!),
„избегавања позиције опкољености и заобиђености“, „укључивања у породицу развијеног и демократског света“... Али, чак и прагматични разлози безалтернативног српског „европског пута“ често
се не сагледавају са становишта вишедимензионалних последица
у будућности (чак ни економских).31) Овим често непомирљивим
српским позицијама прикључена је још једна суштинска дилема:
28)

28) Гајић, С. (2009), Српскиевроутопизам, објављено 19. новембра 2009. године на вебсајту Нове српске политичке мисли (доступно на http://www.nspm.rs/kuda-ide-srbija/srpski-evroutopizam.html)
29) О српским поимањима Европе и ЕУ видети у: Кнежевић, М. (2008), Евроскептицизам,
Заслон, Шабац.
30) Термин „геополитичка транзиција“ односи се на раздобље сукцесивне деструкције
СФР Југославије, формирање нових држава и државоликих творевина унутар њених
некадашњих граница, редефинисања регионалног, европског и глобалног положаја тога простора, те промена балканског утицаја великих сила у контексту постбиполарне
промене светског баланса. Видети: Степић, М. (2004), Српскопитање–геополитичко
питање,Јантар-група, Београд. (стр. 197)
31) На пример: Иако је формално у Партнерству за мир, Русија се оштро противи ширењу
НАТО, па и евентуалном прикључењу Србије том војном савезу. Такође, више пута исказан званични став Русије јесте да она „никаданијебилапротивник“ уласка Србије у
ЕУ. Али, та формулација шаље прилично јасну поруку јер Русија у свом дипломатском
вокабулару никада није употребила кон струкцију да „снажно подржава“ приступање Србије ЕУ. Напротив, руско фокусирање српске будућности обично се посматра у
кон тексту комплементарности ширења ЕУ и НАТО. А економски дискурс не оставља
никакву дилему, о чему је амбасадор Руске Федерације у Србији А. В. Конузин био
изричит: „Тре ба да знате (односи се на Србију, прим.М.С.), да бисте удовољили ставу
Европе, морате изменити став према Русији. Познато је да имамо потписан споразум о
слободној трговини и олакшицама између наше две земље. Чим Србија приступи ЕУ тај
споразум ће престати да важи.“ Видети: Конузин В. А. (2009), „Поздравна реч“, Националниинтерес, 1-2/2009; год. V; vol. 5; Институт за политичке студије, Београд. (стр.
12) Обраћање амбасадора Руске Федерације у Београду на Научном скупу „Спољна
политика савремене Русије“, који је одржан у Руском дому у Београду 10. априла 2009.
године, у организацији Министарства иностраних послова Руске Федерације, Амбасаде
Руске Федерације у Београду и Руског центра за науку и културу „Руски дом“ у Београду.
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ако су ЕУ и НАТО комплементарне организације , ако је њихово ширење координисано, ако су све бивше социјалистичке земље
пре приступања ЕУ (2004. и 2007. године) прво улазиле у НАТО и
ако је највећи број европских земаља (првенствено оне најмоћније)
упоредо и у ЕУ и у НАТО, да ли је реалан званично прокламован
приступ српске политичке номенклатуре: НАТО – не, ЕУ – да?
Или се ради само о привременој „формули“ која ће да буде у оптицају док се пропагандним „препарирањем“ српске јавности не повећа ниво њеног ЕУ/НАТО-ентузијазма и док се не промени (или
„конструктивније тумачи“) сада обавезујућа војна неутралност Србије?
32)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:
ЕВРОАТЛАНТСКЕИДРУГЕСРПСКЕОПЦИЈЕ
Геополитичко позиционирање српског чиниоца у будућности зависиће веома мало од његове аутономне воље, интереса,
умешности и објективне /не/моћи. Романтичарске идеје и покушаји југоносталгичарског, паранесврстаног (псеудо)балансирања на
све већем броју „стратешких стубова наше спољне политике“ мораће да уступе место рационалном разматрању и прилагођавању
главним опцијама положаја унутар балканских пројекција глобалних и /транс/континенталних геополитичких кон цепција кључних
„нумера“ на скали светске моћи:
● „Евроатлантске интеграције“ форсирају се као примарни
српски спољнополитички циљ. Али, пут ка њима биће дуготрајан
и мукотрпан. Будући да се односи у свету и унутар ЕУ/НАТО убрзано мењају, није искључено да до приступања и не дође. Ако се
интеграција ипак оствари, она може да буде потпуна, тј. да подразумева чланство и у ЕУ и у НАТО, али и само у ЕУ (мање вероватна
опција јесте чланство само у НАТО). Али, круцијално важан биће
одговор на питање да ли ће тада ЕУ и НАТО имати садашња својства или ће то бити суштински трансформисане, изразитије струк32) Официјелни став и ЕУ и НАТО о међусобном односу дефинисан је као „стратешко
партнерство“. Свака евентуална српска дилема отклоњена је управо у Београду на расправи названој „Самит НАТО 2009. – нове чланице, старе чланице“, одржаној у амбасади Чешке Републике у априлу 2009. године, где је констатовано да су ЕУ и НАТО
„две комплементарне организације“. Француски војни аташе у Београду и учесник у тој
расправи био је још одређенији, поручивши да се не може рећи да је „НАТО хардвер,
а ЕУ софтвер“, већ да су НАТО и ЕУ још више од тога – „лева и десна нога“ за безбедност њихових чланица. Видети чланак „Нато и ЕУ су комплементарни“, Политика, 25.
април 2009. година. Дакле, може се закључити да је ЕУ економско-политичко, а НАТО
војно-стратегијско „крило“ трансатлантизма.
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турисане и асиметричне творевине, где ће статус српског чиниоца
бити крајње маргинализован. Тако би у геостратегијском смислу
била извесна српска припадност проамеричкој тампон-зони од
Балтичког мора на северу до Црноморског, Јадранског и Егејског
басена на југу (Рамсфелдова „Нова Европа“) која и сада постоји,
а чија би баражна функција према „осовини Берлин-Москва“ била
још непосреднија.
● Извесно сагласје са овом опцијом могло би да се успостави ако би српски чинилац припао интересној сфери једне и/или
друге регионалне силе, Немачке и Турске, чак и ако оне не би
остале доследни следбеници трансатлантизма. Сходно томе, српске територије (делимично или у целини) могле би да буду укључене у подунавску (централноевропско-балканску) зону немачког
геополитичког и геоекономског утицаја унутар или изван будуће
трансформисане и проширене ЕУ, али и препуштене балканском
фрагменту нараслих неоосманских амбиција Тур ске као могућа сатисфакција за њено бесконачно чекање на пријем у ЕУ.
● Иако је донедавно изгледало као прворазредна псеудонаучна јерес, бројни геополитички индикатори упућују на закључак да
би будућа српска позиција могла да потврди стереотип таласократског Запада о руском експоненту на југоистоку Европе. У првој
фази српски чинилац имао би незахвалну улогу „ноге у балканским вратима“ која још нису „затворила“ празнину у америчком
доминирању Европом, потом би се његова и даље деликатна функција трансформисала у део стратешког проруског трансбалканског
„клина“ за пробијање америчког обруча око Русије и демонтирање
америчког трансатлантског мостобрана у Европи, да би дугорочно
српски чинилац на Балкану остао једна од упоришних тачака руског преотимања Европе од САД и формирања интегралног евроруског блока као пола глобалне моћи.

MilomirStepic
GEOPOLITICALEXPANSIONOFTHEEUROPEANUNIONANDSTATUSOFSERBIA
Summary
The creation and expansion of the European Union are generally
understood as economic and political processes. Geopolitical aspects
are marginalized regarding their significant role. In theoretical sense
the development of the European Union is based on the Heartland-Rimland concept of the Cold War, and in practical geostrategic sense it re39
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presents, along with NATO, American transatlantic defense in the west
of Eurasia. Preparation, formation and expansion of the integration are
the main proofs that geopolitical causes and consequences still exists
even in post-bipolar era. The European Union and NATO are two complementary organizations with consistent territorial expansion. Nevertheless, in the first decade of the 21st century geopolitical interests of
Russia and Europe have been reactivated. Those interests are based on
theoretical aspects of Neo-Eurasian and they will be gradually implemented by the geopolitical use of networks of Gus Line and Pipe Line
that will supply energy-depended Europe. Balkan, Serbia and Serbian
countries must find their place in the context of current and future USRussian competition to win Europe.
Key words: geopolitics, expansion, the European Union, NATO, Serbia.
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СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА
Сажетак
У раду се анализира „безалтернативно“ евроунијско опредељење владајуће коалиције у Србији и указује на неодрживост тезе
по којој питање суверенитета и територијалног интегритета Србије, тј. питање Косова и приступање ЕУ чине два одвојена процеса.
Ову тезу, уосталом, побија и чињеница да је већина држава чланица ЕУ признало независност Косова. У даљем тексту аутор истиче
и анализира географску и политички недовршеност како Србије,
тако и Европске уније и развија тезу да је данашња ЕУ америчконатовски протекторат који служи превасходно империјалним интересима САД. У оквиру ове тезе наслућује се могућност да Србија, крећући се ка ЕУ, заврши у обновљеној Отоманској империји,
с обзиром да САД посредством Турске као регионалне силе, која
не крије своје политичко-територијалне аспирације, онемогућава
кон ституисање Сједињених европских држава. Осим тога, Европа
без Русије није довршен идентитет.
Кључне речи: Србија, Косово и Метохија, ЕУ, САД, НАТО, Русија

СВАЛИЦАЕВРОУТОПИЗМА
Најновији политички став владајућег режима у Србији у погледу европских интеграција стане у једну реченицу, која гласи:
„Ако буде условљена, Србија бира Косово, а не Европску унију“1).
До јуче је тај став изгледао нешто другачије и изражавао се кроз
синтагму: „Европа нема алтернативу“. Поред овог слогана режим
у Србији је инсистирао на тези да су статус Косова и Метохије и
1) Министар иностраних послова Србија Вук Јеремић, према: Фокстелевизија, Београд,
3. марта 2010.
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учлањење у ЕУ два одвојена процеса. Показаће се, а знало се од
самог почетка да је у питању неодржива теза, тј. да се питање целовитости Србије и њено учлањење у „породицу европских народа“
не могу посматрати одвојено.
О Европи без алтернативе говориле су и говоре не само владајуће него и опозиционе странке; у последње време то је кључни
слоган нове „демократске“2) странке - Српске напредне странке. С
овим слоганом Томислав Николић наступа у јавности и прозива
председника ДСС- а Војислава Коштуницу, да се овај изјасни да ли
јесте или није за Европску унију. Николић, изводећи Коштуницу
на „евроунијски“ ”безалтернативни” „брисани простор“, намерно
превиђа чињеницу да је Коштуница, стављајући у први план суверенитет и територијални интегритет Србије, заузео веома јасан
став према ЕУ и да је због тог свог става изгубио власт на последњим изборима. Али, то је очигледно прича о новим „евроентузијастима“ у Србији.
С друге стране, Српска радикална странка доследно остаје
при свом програмском ставу који се противи идеји Европске уније
за коју је председник радикала Војислав Шешељ рекао да је „сатанистичка творевина“.
Остале, мање, странке на власти и у опозицији имају благонаклон став према евроатлантским интеграцијама .
Овде се налазимо пред значајним питањем: Због чега је актуелни српски режим заменио синтагму: „Европа нема алтернативу“
у синтагму: „Ако буде условљена, Србија бира Косово, а не ЕУ“?
Да ли то значи да је дошло до суштинске промене спољнополитичке парадигме?
Нажалост, сматрамо да није и то сведоче следеће чињенице:
а) нова српска власт, формирана, јула 2008, потписала је ССП са 22
државе чланице ЕУ које су признале независност Косова; тај споразум Србија је примењивала једностранои на велику сопствену
финансијску штету од преко 300 милиона евра; б) Србија је (мимо
и против става Русије ) прихватила нелегалну мисију ЕУЛЕКС као
својеврсну претходницу противправне независности Косова, чији
је задатак да спроведе Ахтисаријев план о независности; српска
власт је тајно и нелегално потписала Протокол о граници између
Србије и Косова и, најзад; Србија прихвата учешће Косова у међународним организацијама под називом УНМИК Косово, чиме је
2) Лидер СНС Томислав Николић је ову странку - насталу после извршеног пуча у Српској
радикалној странци - назвао нова „демократска“ странка.
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обеснажена Резолуција 1244 СБ УН по којој је Косово и Метохија
неотуђиви део Републике Србије.
На једној страни, дакле, имамо власт која се вербално залаже за суверенитет и територијални интегритет, тј. очување Косова
и Метохије у саставу Србије и приступање Европској унији, и то
представља као два одвојена процеса, а на другој страни та иста
власт чини катастрофалне потезе који воде фактичкој независности Косова.
Ни једна европска држава није истицала фаталистичку и
бесперспективну тезу: „ЕУ нема алтернативу“, попут Србије. Све
европске земље су пре уласка у ЕУ преговарале као равноправни
партнери, такорећи трговале и ценкале се око услова свога чланства, постављало се питање шта се нуди и шта се добија учлањењем у ЕУ. Сетимо се како су Шпанија или Португал у преговорима
са ЕУ штитили своју пољопривреду, или како је „затезао“ чешки
председник Вацлав Клаус да би Чешку што боље позиционирао у
Европској унији. И нико од њих није рекао да „ЕУ нема алтернативу“; Норвешка је два пута одбила пријем на референдуму, итд. Међутим, то очигледно не важи за Србију, која „је данас потпуно дезоријентисана и подсећа на неког ко лута по магли везаних очију...“3)
У економском погледу Србија се потпуно предала у руке
Светске банке и ММФ-а; задуживању нигде краја. О некаквом економском рачуну европских интеграција власт у Србији није изнела
ниједан ваљан аргумент; помињу се само европски фондови као
некакви чаробни штапићи, али се нигде не помиње производња и
култ рада; у Србији је изгледа најомраженија реч управо оно што
би требало да је смисао сваког економског плана и делања-производња.
Дејан Мировић је у књизи АргументипротивЕвропскеуније4) навео основне економске разлоге због којих Србија не би требало да приступи Европској унији. Међу првима је тај што је ЕУ
крајње бирократизована супердржава. О некаквој демократији не
може уопште да се говори, реч је о тзв. факс-демократији.
Читава економска политика ЕУ према кандидатима састоји
се у томе да се максимално подстакне увоз робе из ЕУ и преузму
најпрофитабилнија домаћа предузећа. У Србији је то већ увелико
учињено почев од преузимања српских банака, што је био један од
почетних удараца на финансијску сувереност земље. У ту сврху
3) Војислав Коштуница, „Србија нема алтернативу”, Вечерње новости, 20. јануар 2009,
стр. 2.
4) Дејан Мировић, АргументипротивЕвропскеуније, Српски сабор Двери, Београд, 2008.
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се од кандидата најпре захтева да се уклоне све царине према ЕУ,
као што се, истовремено, подстиче задуживање земље кандидата,
како би се увећала тренутна куповна моћ становништва и тако дао
посао фирмама из ЕУ. Због такве политике, рецимо, Пољска, која
је 1991. имала спољнотрговински суфицит 2 милијарде долара, до
2000. године је дошла до дефицита од 13 милијарди долара, а Мађарска, која је 1990. имала суфицит од 350 милиона, до 2000. године је дошла до дефицита од 2 милијарде долар.5) Пољска, Чешка и
Мађарска, земље које се славе као лидери евро-транзиције, данас
су међу најзадуженијим земљама Европе. Само Мађарски спољни
дуг износи 62 милијарде евра. Слично је и са Србијом. Спољни
дуг Србије се, од 2000, када је званично почело приближавање Србије ЕУ, до данас удвостручио (са 10 на 20 милијарди долара), док
је спољнотрговински дефицит порастао са 1,1 милијарди долара
(2000) на 7,2 милијарди (2004), да би до 2008. нарастао на чак 8,1
милијарди евра.
Мировић овом својом опсежном и аргументованом анализом
развејава све магле и указује на митове око европских интеграција. Да их за ову прилику само именујемо. Мит је прича о изласку
домаћих произвођача на ЕУ тржиште. С којим производом би то
Србија изашла на развијено тржиште од преко 500 милиона становника. Следећи мит је онај о европским платама у фирмама које
су купили Европљани; такође мит је да улазак у ЕУ значи заустављање исељавања образоване и млађе радне снаге, јер се сад може
наћи посао и код куће. Напротив, прикључење неке источноевропске земље ЕУ по правилу је до сада повлачило још масовнију емиграцију. Мировић овде указује на пример Пољске, из које је, након
уласка ове земље у ЕУ 2004, емигрирало око два милиона људи.
Слично стоји ствар и са Бугарском, из које је, током прикључења
ЕУ (одн. након стављања на «белу шенгенску листу»), емигрирало
преко милион становника. Исто се поновило и са Румунијом, коју
је напустило два милиона радно способних људи.6) Зашто би боље
прошла Србија? Пети мит је да ће само приступање ЕУ донети велике количине новца из европских фондова. Колико је овај мит код
нас развијен види се, рецимо, из изјаве Божидара Ђелића, датој у
предизборној кампањи 2008, да ће “до краја мандата наредне владе Србија из европског буџета уместо садашњих 200 милиона евра
добијати милијарду евра годишње”; итд. итд.
5)

Дејан Мировић, исто, стр. 56.

6)

Дејан Мировић, исто, стр. 158-165.
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СРБИЈАИЕУ-НЕДОВРШЕНИИДЕНТИТЕТИ
За српску владајућу „елиту“границе нису важне, док их сви
други успостављају; није познато да се иједна држава тако неодговорно односи према сопственом територијалном интегритету као
Србија, и да тако наивно развија идеју „евроутопизма“ као Србија.
И поред чињенице да су 22 државе чланице Европске уније
од укупно 27 признало независност Косова, Србија и даље стреми
европским интеграцијама, настојећи да са својим западним „пријатељима“ развија односе сарадње и разумевања. Може ли бити
сарадње и разумевања уколико кључне државе ЕУ ударају на суверенитет и територијални интегритет Србије, најважнији атрибут
сваке државе. Функционери ових држава не крију, већ надмено саопштавају, да се од Србије не тражи да призна независност Косова
као услов њеног укључења у ЕУ, али да Србија не може постати
чланица ЕУ док не успостави добре односе са суседима. Код суседа се мисли и на Косово, и то превасходно на Косово-како је саопштио француски министар иностраних послова Бернар Кушнер,
познати србомрзац из по злу познате екипе „Лекари без граница“
и једно време међународни представник на Косову и Метохији.
Кушнер је посебно истакао да је признање Косова неповратно и
коначно.
Државни министар у Министарству спољних послова Немачке Вернер Хојер нас обавештава да „треба створити климу која ће Београду олакшати решавање проблема Косова“. Наводећи
услове које би Србија требала да испуни пре подношења захтева
за чланство у Европској унији, Хојер је поновио да „ЕУ не прима
чланове који нису решили проблеме са својим суседима“.7)
Стивен Водсворт, амбасадор Велике Британије у Србији,
каже да ће Србија у Европу тек 2017, те да: „...у ЕУ преовлађује
став о европској перспективи Косова, а како ћемо то постићи, то
у овом тренутку ни сами не знамо. Волели бисмо да Србија подржи ту перспективу, да ради са ЕУ, са суседима, као и са српском
заједницом на Косову, како би се цео регион кретао напред...”. На
питање: Може ли мишљење Међународног суда правде у Хагу у
корист Србије да утиче да Британија и друге земље промене одлуку о признавању Косова? -Водсворт каже: „То се неће догодити.
Велика већина држава у Европи признала је Косово-више од 60
одсто чланица ОЕБС, више од 70 одсто чланица Савета Европе и
преко 80 одсто чланица ЕУ. Република Косово је као независна др7)

Види: Гласјавности, 28. новембар 2009, стр. 2.
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жава чланица ММФ и Светске банке, уз подршку око 60 одсто свих
чланица УН. Потпуно је нереално очекивати да се све ово окрене
уназад...“8)
На овакав став кључних држава ЕУ свакако су утицали и поменути политички потези актуелног режима у Србији, који су водили ка пузећој независности Косова. Њима треба придодати још
један – а то је опредељење Србије да преко Међународног суда
правде у Хагу тражи решење за Косово и Метохију, односно за питање своје државне целовитости.
“Председник Србије Борис Тадић, као и остали српски дужносници непрестано понављају да никад неће признати независност Косова и Метохије. То се подразумева јер то значи поштовати Устав Србије, што је дужност и обавеза сваког њеног грађанина,
па и председника. Све друго би била велеиздаја земље. Српска
власт се одлучила да питање међународноправне легалности Декларације о независном Косову достави на решавање Међународном суду правде у Хагу. Српска власт каже да је на тај начин
питање Косова са политичког изместила на правни терен. Ово
је неуверљива теза с обзиром да је мишљење Међународног суда
правде саветодавно и никога не обавезује да поступа према њему. Косовски Албанци никада неће доћи за преговарачки сто без
снажног притиска великих западних сила, које су и биле ментори
стварања ове квазидржавне творевине. Они су намерно прекинули
преговоре крајем 2007. године, тврдећи да су могућности за преговоре исцрпљене јер се две стране нису договориле. А договора
није било јер је једна страна, косовски Албанци, имала апсолутну
подршку да не поштује Резолуцију 1244. Не треба се заваравати
да ће саветодавно мишљење (под условом да уопште буде ишло у
прилог Србији) приморати Вашингтон и Брисел да донесу одлуку
о новим преговорима. Такође, знало се да је међународно право на
страни Србије и да је то Запад игнорисао, па је илузорно очекивати
да ће Запад то мишљење променити пред судом у Хагу. Стога се
овакав потез српске власти може прочитати као својеврсно „бежање од проблема“, незамерања западним пријатељима, све у стилу
„бриго моја пређи на другога“.
Тужба је свакако јачи потез од тражења мишљења за нешто
што је правно потпуно неспорно. Осим тога, „ тужба говори и о
чврстини властите процене и става уколико сте уверени у то да је
Повеља УН и Резолуција 1244 доведена у питање, односно, није поштована. У том случају нећете тражити мишљење, поготово
8) Стивен Водсворт, “Србија ће у Европу тек 2017”, Новости, 3. март 2010, стр. 2 - интервју,
разговарала Данијела Милинковић
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не саветодавно . Тужба би била не само доказ да је српска власт
уверена у исправност такве одлуке, већ би сведочила о сувереној
власти једне државе, била би, дакле, и снажна политичка порука. Зашто српска власт није тужила Словенију која је у тренутку
признања Косова председавала Европском унијом, или на пример
Хрватску, која је протерала готово све Србе из Републике Српске
Крајине. Зашто Србија заузврат није признала Владу и Републику Српску Крајину, која је , за разлику од Косова, имала право на
самоопредељење и по том основу засновала своју државу, коју су
Хрвати уз помоћ Запада и Ватикана немилосрдно уништили. Тиме
би Србија на правни терен изнела све чињенице у разбираспаду
југословенске државе. Предност тужбе је у томе што подразумева
јасан одговор у виду пресуде. Уместо тога имамо готово невероватан парадокс, свугде, али не и у хрватској политици: Хрватска је
тужила Србију за изгон Срба из Крајине?! Србија се и овом приликом доследно пацифистички понаша, слепо се држи међународног
права, одустајући од противтужбе за геноцид Хрвата над Србима
током целог 20. века и, да не би озлоједила Хрвате, инсистира само
на „Олуји“.
Војислав Коштуница указује на став ЕУ да после случаја
Кипра неће прихватити чланство ниједне државе чији статус и територијални интегритет није решен. То значи да ће у први мах,
док преговори о кандидатури буду трајали, бити потребно да се
успоставе добросуседски односи између Србије и њеног дела који
се зове Косово и Метохија. Затим ће се од Србије очекивати пуна
нормализација и сарадња са властима из Приштине…”10)
Између Србије и Европске уније постоји уочљива сличност
када је у питању њихова идентитетска недовршеност. Наиме, и
Србија и Европска унија су географски и политички недовршени
ентитети. Најпре о Србији.
Власт у Србији је нелигитимна. Данашњи режим у Србији, имајући у виду да је формиран од стране моћних западних
амбасадора и неких српских богаташа, изабран мимо изборне воље и воље народа – другим речима за коалицију на власти нико
у Србији није гласао, што значи да је власт нелегитимна. Из ове
ноторне чињенице следи логична кон статација да Србија нема суверене власти, што још више отежава ионако незавидан положај
Србије (и српског народа у целини),; Србија је држава без државне
целокупности; са Косовом под међународним протекторатом , чију
9)

9) Војислав Коштуница-интервју, Гласјавности, 7. децембар 2009, стр. 2.
10) Момчило Суботић, “Отимање Космета у процесу расрбљивања Балкана”, Национални
интерес 3/2009, део: Тужба или савет, ИПС, Београд, 2009, стр. 66-68.
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независност су признале кључне западне земље, држава која не зна
где су јој границе; држава која се под притиском моћних западних
земаља одрекла државотворног права српског народа у РСК; држава потписник Дејтонског споразума који је на Дрини успоставио
државну границу, која неприродно и неоправдано раздваја исти српски народ; дакле држава која представља својеврсни резидудум
разбираспада југословенске државе којим је, у југословенској верзији самоопредељења, изван Србије остала готово половина српске популације, имајући у виду и црногорску сепаратистичку независност. Уз све то у току су унутрашњи сепаратистички и спољни
разбијачки процеси на даљем распарчавању и редукцији српског
државног и политичког простора - у Војводини, Рашкој области...
И уместо да нова „демократска“ српска власт, како за себе
воли да каже, у мирној и демократској атмосфери од својих западних савезника захтева да се на добро организованој међународној
конференцији реши и српско питање, и то као интегралној основи,
као једино нерешено питање после сепаратистичких ратова у бившој СФРЈ, српски режим са „недовршеном државом“ хрли у неизвесност европских и евроатлантских интеграција.
Географска и политичка недовршеност, недостатак идентитета и неизвесност прати и ЕУ као ентитет у настајању. Овде ћемо
указати на неколико аспеката посматрања ЕУ и њене геополитичке
перспективе.
Једно је гледиште историчара Милорада Екмечића, који истиче да је „ уједињење са Европом природна неминовност српског
народа, јер у другој географији никада нисмо живели. Остаје питање да ли је данашња Европа, Европа“. Овде Екмечић даје негативан одговор. О томе какав је однос чланства у ЕУ и националног
идентитета Екмечић цитира Хагеа Шулцеа, немачког стручњака за
историју нација и модерног национализма, који каже: „ Не постоји
ниједна земља у Европској унији у којој не би важило правило да
само онда можеш постати Европејац, све докле си у исто време добар грађанин сопствене земље, своје сопствене нације“. Екмечић
даље истиче: „ Они који данас Србе уче да се уљуде и окане своје
нације, раде супротно у својој кући. На првом месту се то односи
на Сједињене Државе. Милионским досељавањем нових становника азијског, афричког и латинскоамеричког порекла, ишчезла
је стара Америка. Уместо уједињавања, на дневном реду је развој
малих унутрашњих идентитета. Америка се цепа у нејединствене
етније. Управо због тога се политичка елита упиње да нађе нове
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мотиве новог интегрисања, без кога данашње САД немају будућности“.11)
Екмечић нам саопштава да је данашња Европа још увек „ватикански забран“ и да она треба да доживи унутрашњу и спољну
трансформацију. „Њене источне границе су исто онолико нејасне
колико су биле нејасне Волтеру и Наполеону пре два столећа. Они
су мислили да је источна граница Европе, источна граница Пољске, за коју нису знали куда би је повукли. Дњепар са Кијевом покрива источни простор старе Пољске и Литве, али је и ту више
других него Пољске. И кад би се ујединила са половином Украјине, или целом Украјином, таква Европа ће у будућем распореду светских сила још увек бити инфериорна. Имаће мање од пола
милијарде становника, према безмало три пута више становника
у Кини, или Индији. Са Сједињеним Државама - са којима је сада
само војнички интегрисана под америчком командом-перспектива
Европе нема свој идентитет и промашиће послање. Очигледно ће
будући развој све више условљавати европску заједницу са укључивањем Русије, са целом њеном баштином из времена Совјетског
Савеза“.12)
Екмечић напомиње да је Европа са Русијом имала, и још
увек има, значајне заговорнике и да идеја уједињења Европе са
Русијом није нова. Такође подсећа да је генерал Де Гол замишљао
будућу Европу „од Атлантика до Урала“, са историјском Русијом.
„Европа са Русијом, до источне границе Сахалина, јесте европска,
а не руска неопходност. Будућа еволуција Европе ће ићи у том смислу (...) Идеја о Европи са Русијом има и дубину и ширину у свету
и очигледно ће се претварати у остварљив пројекат. Русија је на
путу сједињења са Казахстаном, Белорусијом и Украјином, бар делом ње“.13)
Социолог Милан Брдар истиче да је Западна Европа, која је
од краја Другог светског рата до данас колонија САД, кренула у
уједињење пре него што је рашчистила односе са САД. Он тврди
да Европа не може да се консолидује док не рашчисти рачуне са
својим најјачим партнером (САД), те да ће због тога доћи до сукоба између Европе и САД. Брдар исправно запажа геополитичку
кон станту по којој Америци не одговара економско-политички и
безбедносно ситуиран европски идентитет и ентитет. Брдар истиче: „САД имају интерес да Сједињене европске државе никад не
11) Милорад Екмечић, “Будућност гледамо кроз таму”, НИН, Београд, 7. и 14. јануар 2010,
интервју, разговарала Зора Латиновић
12) Милорад Екмечић, исто
13) Милорад Екмечић, исто
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заживе, зато што је то огроман економски потенцијал. Због тога су
и ускочили у ове наше ратове деведесетих и подстицали их, како
би уздрмали Европу. А многи заборављају да распаду Југославије
претходи и симптоматичан догађај у јесен 1991. године - оснивање француско-немачких војних снага, као језгра будуће европске
војске. Вашингтон то није гледао са симпатијама, него као подстанар коме ускоро следи отказ.“ 14) Америка се умешала у европске
послове и у нашем случају доказујући Европи да је неспособна да
сама решава питања криза у сопственом простору.
Брдар сматра да ће се Србија уморити и на крају пристати
да призна Косово као услов уласка у ЕУ. Он каже: „Онај ко нам
је Косово отео, очекује да га кад тад признамо. Полако, не треба да
журимо, кажу они. Србија је у улози жабе коју споро кувају. Ако
нас увуку у НАТО, имају право да очекују да признамо Косово, а
такође и ако хоћемо у ЕУ. Ко озбиљан у овој земљи очекује да ће
26 земаља повући признање Косова да би Србија постала чланица
ЕУ? Како може озбиљан човек да поверује да ће ЕУ да нас прими,
а да не каже: прихватите признање, па кад уђете бићемо сви своји... И сва та пролонгирања су само у сврху што дужег „кувања“. И
онда се враћамо на ону тезу „нису важне границе“...Биће то једини
алиби неодговорној политичкој и немуштој интелектуалној елити
која зна шта се збива а све прати „завером ћутања“ против сопствене земље“. 15)
Геополитиколог Милош Кнежевић је најопсежније осветлио
питање евроскептицизма, одговарајући на кључно геополитичко
питање где је Европа?16) Кнежевић истиче: „Скептицизам према
Европи Уније нарочито је раширен на Балкану, посебно у Србији.
Сумња у Европу Уније заснива се на рђавом искуству европског
експанзионизма и интервенционизма, и распиривању балканизма
и балканизације...“17) Говорећи о „вулгарном“ и „снисходљивом“
еврољубљу савремених српских еврофоричара, Кнежевић указује
14) Милан Брдар, “Не бране се кућни прагови, него државне границе”, недељник Печат,
број 103, 26. фебруар 2010, стр. 15, интервју, разговарала Мара Кнежевић Керн,
15) Исто, стр. 18.
16) Милош Кнежевић, “Где је Европа - Европа је у европском мноштву”, Националниинтерес 4/2008, ИПС, Београд, 2008, стр. 125-166; Милош Кнежевић, Евроскептицизам. Где
јеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената, Београд, 2008.
17) Милош Кнежевић, “Где је Европа - Европа је у европском мноштву”, Националниинтерес 4/2008, ИПС, Београд, 2008, стр. 125.
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на пређашње исто такве изливе „рајетинског менталитета и удвориштва“.18)
Географску, политичку, културну и другу мањкавост европског идентитета попуњава Русија. „Русија твори европску множину (...) Није згорег поновити: да није европске Русије или Русије
у Европи, ЕУ би можда могла да буде јединствено једно. Овако,
Европи Уније преостаје још само примена макар једне од две базичне стратегије:
1) ширења што дубље на Исток и заодевања жутоплаве звездичасте одежде што већим пространствима на европском истоку, или ;
2) уважавање Русије као пуноправног, али ресурсно далеко
богатијег партнера у дељењу западно/источне заједничке судбине Европе“.19)

ДАНАШЊАЕУАМЕРИЧКО-НАТОВСКАКРЕАЦИЈА
Поменути европски идентитет и консолидацију, засновану
на формули ЕУ + Русија, „квари“ и „минира“ САД. То се показало
најбоље у југословенском рату, који је дошао као поручен САД да
прибави нови идентитет НАТО пакту, инструментализујући га за
своје планове ширења на исток и овладавања државама Римланда
са стратешким циљем запоседања Хартланда, у коме средишње
место заузима руски државни простор. Све што се дешавало на
српском политичком и државном простору, била је само генерална
проба за амерички-НАТО наступ према Русији. У ту сврху „склепана“ је НАТО држава Косово и саграђен њен главни град „Бондстил“-највећа војна база и извиђачки пункт према руском истоку.
Социолог Зоран Милошевић истиче став да је „ЕУ сателит
САД која организује ову наддржавну творевину (у унију и НАТО),
даје јој идеологију, тј. систем вредности и идентитет... Све то чини
јер жели да освоји Русију и опљачка њена богатства. Зар није Збигњев Бжежински написао књигу „Свет без Руса“, а Србе су увек
сматрали балканским (малим) Русима. Идеја је, пошто су Срби за
18) Кнежевић цитира речи Милована Данојлића из интервјуа недељнику Печат, 12. септембра 2008, стр. 51, под насловом У загрљају са непријатељем, где Данојлић каже:
„Део политичке елите понаша се удворички а и код једног дела интелигенције оживео
је рајетински синдром. И то је страшније од војног пораза. Ако нисмо у стању да се одупремо надмоћном непријатељу и да га истерамо из нашег поседа, могли бисмо му бар
дати на знање да га мрзимо. Не разумем како је могуће пријатељевање са онима који
су нас јуче бомбардовали. Поред слободарских тежњи, код нас је увек била јака и она
друга тенденција, традиција сарадње са окупатором“. Исто, стр. 129.
19) Исто, стр. 165.
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разлику од Руса мали народ, да ове прве денацификују и претворе
у Европљане који мрзе Русе... И не само Србе већ и Бугаре и Румуне и Литванце и Летонце и Пољаке ...нагоне да мрзе Русе и, наравно, да се укључују у НАТО!“20)
Наводећи све противнике „повратка“ Косова и Метохије у
Србију Милош Кнежевић каже да су то „наши велики савезници“ и „доказани пријатељи“, „ослонци без којих не можемо“: ЕУ
САД и, разумљиво Албанци на свим просторима, али, на жалост,
„отмицу Косова подржавају и црногорски суверенисти“. Кнежевић
указује на „две групе руководећих смерница ЕУ, на два плана и два
на њима заснована политичка тока: 1) унутрашњу дезинтеграцију Републике Србије, у степенастим фазама и етапама, с крајњим
исходом ампутирања (за сада) једне од две аутономне покрајине,
и формирања посебне албанске државе на територији Србије, и;
2) спољашњу интеграцију претходно дезинтегрисане Републике Србије, у предкандидатским и кандидатским фазама, у окриљу Европе Уније која, у међувремену, на простору отргнуте јужне
покрајине Србије путем увођења мисије Еулекса успоставља свој
протекторат“.21)
Европска унија данас броји 27 држава чланица. Међу тзв.
државе осниваче спадају Француска, Немачка, Италија, Белгија,
Холандија и Луксембург. Већ код првог проширења 1973, када
су примљене Велика Британија, Ирска и Данска, Де Гол се противио пријему Велике Британије због њене велике блискости са
САД. Од тада ће утицај САД на политику европских интеграција
бити интензивиран. То ће нарочито доћи до изражаја после слома
биполарног међународног система и „разбираспада“ југословенске државе, као једне од последица тога процеса. Као последица
америчке европске политике била је пријем грчке у НАТО, а затим
1979. године у ЕУ.
До новог проширења дошло је 1986. године када су у ЕУ
примљене Португалија и Шпанија које су девет година раније истакле своју кандидатуру.
Следеће проширење било је 1995. године када су примљене
Аустрија, Финска и Шведска. Норвешка је по други пут одбила
пријем на референдуму.
20) Зоран Милошевић, Политичкамодернизација, део Србија и Европска унија, ИПС, Београд, 2010, стр. 248.
21) Милош Кнежевић, Евроскептицизам.ГдејеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената,
Београд, 2008, стр. 167-168.
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Девет година касније, 2004. године дошло је до најбројнијег
проширења када су чланице ЕУ постале Чешка, Словачка, Пољска,
Словенија, Мађарска, Кипар, Малта, Литванија, Летонија и Естонија.
До последњег проширења дошло је 2007. године када су
примљене Бугарска и Румунија.
Све новопримљене, источноевропске земље прво су постале
чланице НАТО-а а затим Европске уније. НАТО је био својеврсна
улазница за ЕУ; по пријему у НАТО веома брзо постајале су чланице ЕУ. И ту нису одлучивали испуњени ЕУ стандарди (поготово
код последње две, Бугарске и Румуније које су и данас далеко од
било каквих стандарда), него геополитички интереси САД и НАТО-а усмерени ка геостратешком опкољавању Русије.
Данас су кандидати Хрватска и Македонија док су потенцијални кандидати све остале земље Балкана. Потенцијалан кандидат
је и Турска која је кандидатуру предала још далеке 1987. године,
али у вези са њеним пријемом постоји низ политичких и геополитичких несугласица. Поред осталог Тур ској се замера непоштовање људских права (нарочито у односу на Курде) као и чињеница да се Турска никада није оградила од геноцида над Јерменима
1915. године. Економски аспект пријема такође није задовољен а
чланице ЕУ страхују и од најезде турских емиграната услед њеног
пријема у ЕУ. Турска евроунијска перспектива , међутим, има далеко значајније геополитичке импликације на америчко-европске
геополитичке односе.
Неке агенције за истраживање јавног мњења саопштавају
да је преко 60% грађана Србије опредељено за чланство Србије у
ЕУ, и да је преко 85% интервјуисаних против уласка Србије у НАТО савез. Имајући у виду злочин који су 19 држава НАТО-а и све
кључне државе ЕУ, починиле над српским народом и његовом државом, Србија би из моралних и политичких разлога одбила свако
савезништво са њима.
Бомбардујући Србију, НАТО се понашао као аријевска организација (према генералу Мајклу Роузу «НАТО је спреман да
Србе врати у камено доба») која је Србе третирала као народ нижег
реда. Хашки трибунал је монструозни политички инструмент
САД и НАТО , наставак агресије против српског народа. Он има
улогу да читав један народ прогласи сувишним, да његову историју
поништи, културу затре, духовност обезвреди. Хашки трибунал се
изгледа, како примећује Владислв Јовановић, ослања на познати
извештај ЦИА о процентима кривице Срба, Хрвата и муслимана у
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ратним дешавањима у БиХ и Хрватској, који су изразито на штету
Срба (кривица Срба износи 70 одсто, Хрвата 20 одсто, а муслимана 10 одсто). Уосталом и Џејми Шеј портпарол НАТО је рекао:
„НАТО је пријатељ Три бунала...НАТО земље су међу његовим највећим финансијерима...НАТО земље су створиле тај трибунал и
финансирају тај трибунал.“
Још је Милош Црњански у неколико чланака из 1930. препознао политичко мишљење Европе о српском народу. Разматрајући
однос Европе према стварању држава на Балкану, он закључује:
„за нас она никада није имала те симпатије, наш народ је све стварао у кукњави, у грозоти, ужасним жртвама. И скоро никад није
чуо добре речи... Када би се скупило све оно што је говорено у
иностранству о нашем народу... то би био документ који данас не
би могао да се слуша без гађења“. У књизи Избрисати српски
вирус22), Зорана Петровића-Пироћанца, сакупљени су многи отровни, шовинистички и расистички ставови и мишљења водећих западних државника и „цивилизатора“ о српском народу и његовој
држави. То је непревазиђен „језик мржње“ једног инфериорног ,
обездуховљеног и бездушног западног света. Имајући у виду политику Запада према српском народу и држави токомјугословенске
кризе, уочавамо да је и Хитлер полазио од истих премиса када је
стварао нови европски и светски поредак. Свом изасланику за Југоисток, др Херману Нојбахеру, крајем августа 1943, говорио је:
„Никада не смемо да дозволимо да на Балкану ојача народ који има
осећање за политичку мисију: Срби су такав народ. Они су доказали велику државотворну снагу“.
Поставља се питање како ће српско руководство мимо САД/
НАТО- пријемне канцеларије да уведе земљу у Европску унију.
Или ће се све одвијати „регуларно“: прво НАТО, па ЕУ, као и приликом учлањења Румуније и Бугарске и осталих бивших социјалистичких држава.
Оваква верзија учлањења Србије у ЕУ је вероватнија уколико се има у виду „принципијелна“ политика „евроатлантске“ власти у Србији. Јер, „...Док се тајно договара о уласку у НАТО, власт
јавно обећава војну неутралност. Док се заклиње да никада неће
признати Косово, иста власт признаје Еулекс и потписује споразум
којим признаје границу Косова. Док се наводно залаже за целовитост земље и поштовање Устава, садашњи режим газећи Устав прави од Војводине државу у држави. (...) Србија је данас ретка ако не
и једина држава на свету која се са међународним факторима дого22) Зоран Петровић Пироћанац, Избрисатисрпскивиру(малаантологијарасизмаишовинизманакрајумиленијума), Југоисток, Београд, 1999.
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вара како да превари сопствени народ“.
Српска власт, међутим,
не држи много до научно утемељених ставова српских научника.
Као ни до Устава Србије. Да је данашња власт опредељена да уђе
у НАТО и поред уставне одредбе о војној неутралности, сведочи и
Тадићево залагање за промену Уставa који је једногласно усвојен у
Народној скупштини Србије и потврђен на референдуму већином
изашлих гласача. Власт би на сваки начин да избегне народни референдум о евроатлантским интеграцијама, као да су је (власт, М.
С. ) ЕУ и НАТО нечим задужили!? - да ради против интереса сопственог народа и државе.
Не можемо а да не приметимо да је у последње две деценије, тачније од успостављања „Свете алијансе“ између Ватикана и Вашингтона, 1983, када су папа Јован Павле Други и Роналд
Реган потписали “конкордат“, дошло не само до рушења „црвене опасности“ и слома Варшавског уговора, него и до изузетног
утицаја САД на политику Западне Европе. Не треба заборавити
да су нас бомбардовале и леве и десне европске владе, и да су оне
биле под америчким патронатом. Американизација Европе достизала је неслућене размере; у југословенској кризи посредовали су
Блер, Билт, Солана, Рен, Кушнер, Шарпинг, Фишер, Ахтисари - све
другоразредни политичари, али одани америчко-натовском вредносном систему.
Књижевник Момо Капор је описао ту врсту провинцијалних
типова: „...који су се данас поставили у улоге проценитеља да ли
је неко за Запад или за мрачни Исток, и који нас немилосрдно и
без могућности жалбе распоређују на једну или другу страну. Они
добијају ситниш за подршку и похвале од европских политичара,
који, опет, одлучују хоће ли нас представници Европе за којом чезнемо. Хавијер Солана, Оли Рен, чиновници сиво-жутих лица, сувих као хартије које потписују. Јесу ли то Европејци?“24)
23)

ПОШЛИУЕВРОПУ-ВРАТИЛИСЕ
УОТОМАНСКУИМПЕРИЈУ
У последње време веома је присутан ојачани турски фактор
у америчко-европским односима. Турска постаје нова регионална
сила и њена дипломатија је то јавно обзнанила. Кад је у питању
23) “Народ хоће промене, Обраћање председника ДСС Војислава Коштунице на Десетој
Скупштини ДСС”, Печат, број 102, Београд, 19. фебруар 2010, стр. 16.
24) Момо Капор, “Кафе Европа, Размишљања доконог шетача”, недељник НИН, стр. 42,
Београд, 23. октобар 2008, према: Милош Кнежевић, “Где је Европа”, Националниинтерес 4/2008, ИПС, Београд, 2008, стр. 129.
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пријем Тур ске у ЕУ, треба нагласити да је то кључно место на коме
се испољава сва неизвесност и крхкост перспективе ЕУ. Наиме,
америчко форсирање Тур ске врши се превасходно у циљу ремећења европског „ентитета“, што САД омогућава останак у Европи
и даље вођење стратешких европских послова. „За сада ЕУ нема
снаге да се томе супротстави, тако да ће је по свој прилици примити, али ће узвратити тако што ће Турцима поставити границу - не
на Дрини, него на Уни. То ће рећи да би улазак Тур ске у ЕУ за нас
и све околне земље био непосредно повољан, јер ће нас узети под
хитно да би Турској отворили „свој“ простор. Изволите у Бугарску,
Србију, Македонију, Црну Гору, Босну, али само до Уне - зар нисте у Европи? Истовремено ће тиме отворити могућност да иселе
своје муслимане из ЕУ, нарочито Немачка. То ће ићи нечујно као
садашње исељавање Рома треће и четврте генерације у Србију. То
ће рећи да ће за нас и околне земље укључење Тур ске бити на дуги
рок катастрофално. Номинално ћемо сви бити у Европи а чињенично ћемо, овако слаби и немоћни у сваком погледу, завршити у
регионално обновљеној Отоманској империји. Као што се преко
Уне регионално обнавља Хабзбуршка империја у коју ћемо имати
само туристички приступ. Нашаелитаневодирачунада,водећи 
насуЕУ,можеданасодведеуАзију“.25)
Министар спољних послова Турске Ахмет Давутоглу, у Сарајеву 16. октобра 2009, обновио је идеју Отоманске империје. Давутоглу каже „ Направићемо Балкан, Кавказ, Средњи исток, заједно са Турском, центром светске политике и будућности. То је циљ
турске спољне политике и ми ћемо то постићи. Ми ћемо реинтегрисати балкански регион, ми ћемо реинтегрисати Средњи исток,
ми ћемо реинтегрисати Кавказ на овим принципима регионалног
светског мира“. Додао је „ за нас је територијални интегритет Босне и Херцеговине једнако важан као територијални интегритет
Турске“. У исто време турски председник Абдулах Гул у Београду
постигао је споразум да се у Србији отвори велики „Исламски културни центар“.26)
Екмечић се с правом пита зашто се нађе нико са српске стране са захтевом „...да се Аја Софија, највећи православни културни и духовни центар у историји, врати православним црквама? У
време када је покренуто питање региона Војводине, турски председник је изложио турски пројекат да се Рашка област предвиди
као исламски регион. Зашто српски политичари језик савремене
25) Милан Брдар, исто, стр. 18.
26) Милорад Екмечић, “Будућност гледамо кроз таму”, НИН, 7. и 14. јануар 2010, интервју,
разговарала Зора Латиновић
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турске владе, пројекте реинтеграције османлијске баштине, преводе као помоћ турских бизнисмена отварању нових радних места за
српске раднике?“27)
Тур ска, дакле, не крије своје исламистичке циљеве. Подржана од САД она у ствари има двоструку намену: да својим империјалним тежњама запоседне некадашње територије европске Турске
и да буде америчка тачка ослонца према руском истоку.
„Ово може бити сан на јави владајуће политичке странке у
Тур ској, која не крије своје исламистичке циљеве - истиче Екмечић. Није у стању да реши унутрашње питање Тур ске, са око 20
етничких група и чињеницом да сваки трећи становник не говори
турским језиком. Ово отвара могућност да се америчка дипломатија поново определи да хвата исламског бика за рогове и упрегне га у своја кола. Некада су помагали Талибане у Авганистану
против Совјетског Савеза, оборили цара Резу Пахлавија и довели
Хомеинија из егзила. Део америчке дипломатије то сада рачуна са
Тур ском. Не верујем да је то у подлози данашњих напора да се у
Бутмирским састанцима изврши уставна реформа БиХ и поткопају темељи Републике Српске. Али је чињеница да је свет изгубио
поверење у америчку организацију будућности. Ово ће изазвати
стварање новог Балканског савеза против оваквих планова“.28)

РУСИЈАИСРБИЈА-ИСТАГЕОПОЛИТИЧКА
СУДБИНАИПЕРСПЕКТИВА
Миломир Степић, један од водећих српских геополитичара,
има такође негативан став о пројектованим евроатлантским интеграцијама Србије. Он сматра да је потребан референдумопристу
пањуЕУ.По питању НАТО Степић каже: „Уколико би приступили
НАТO-у Русија би то сматрала непријатељским актом. Тада би постали припадници антируског војног савеза и тако би нас и третирали не само у војно-безбедносном, него и у политичком, економском и другом смислу“. 29) Степић са чуђењем кон статује: „...И
после свих негативних искустава, опет хрлимо у супранационалне таласократске интеграције (ЕУ, НАТО), а да нисмо остварили
27) Исто; У складу са овим турским циљевима је тајно формирање удружења „Пријатељи
Санџака“, које ради већ годину дана под покровитељством западних амбасада у Србији.
Нико од српских званичника о овоме није река, осим тога није у Србији помоћ потребна
само Санџаку.
28) Милорад Екмечић, исто
29) Миломир Степић, “Потребан је референдум о приступању ЕУ”, недељник Печат, 20.
јануар 2010, стр. 16, интервју
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националну. Штавише, управо српска национална и државна интеграција проглашена је реметилачком и насилно је онемогућена
(војно, економски, пропагандно). Резултат тога је уништење Републике Српске Крајине, релативизовање српског идентитета Босне
и Херцеговине, свођење само на умањену, осакаћену Републику
Српску и покушај њеног поништавања...“ .30) Да нас Запад, без обзира на сву сервилност актуелне српске власти, сматра „продуженом руком Русије“ на Балкану , и даје Русији и Србији намењена
иста геополитичка судбина, показује Степић следећом формулом:
„...Поступа се по једноставној формули: Срби на Балкану= Руси на
Балкану; „обуздавање“ Срба= „обуздавање“ Руса“. 31)
Говорећи о могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану и одбацивање НАТО-а, који је распарчао и уситнио српски етнички простор и на њему успоставио антисрпске сателитске НАТО државе, Степић , између осталог, каже:
„...Са српским земљама, као балканским посредником, и будућом
гасоводно-нафтоводном мрежом као инструментаријумом, Русија
има поуздано полазиште за „демонтирање америчког мостобрана“
у Европи/ЕУ, за потискивање утицаја САД, за успостављање самосталног европског пола моћи и за његово касније интегрисање у
евроазијску или евроруску мега-интеграцију. САД настоје да превентивном (ре)акцијом и стварањем тампон – зоне од Балтичког
до Црног и Јадранског мора спрече то повезивање Европе/ЕУ и
Русије. Сходно томе, српски чинилац на Балкану третиран је као
противник транс-гресије САД, и од 1990-их година оне спроводе
територијално сажимање и фрагментацију српских територија. У
заједничком српском и руском интересу је да се спречи даље слабљење српског чиниоца, заустави индукована геополитичка инерција сепаратистичких процеса у Србији и у будућности формира
интегрална српска држава, као поуздан гарант стабилности Балкана“.32)
Степић подсећа да је руски амбасадор Александар Конузин
на Симпозијуму Спољна политика савремене Русије, који је одржан у Руском дому у Београду 10. априла 2009, рекао да је Србија
„званично објавила неутралност, али у току је, ипак, процес прихватања НАТО стандарда“, те се упозоравајуће запитао „како ће се
Русија понашати ако Србија ступи у НАТО?“...Не одступајући од
30) Степић, исто, стр. 17.
31) Александар Васиљевич Конузин, “Поздравна реч”, у : РускаспољнаполитикаиСрбија,
Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009, стр.11-14; Степић, исто, стр. 20.
32) Миломир Степић, “Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на
Балкану”, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 51-52.
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дипломатске конструкције како Русија „нема ништа против“ пута
Србије у ЕУ (што значи да Русија не поручује да „снажно подржава“ интеграцију Србије у ЕУ, он је упозорио и на нешто што се код
нас прећуткује: „да бисте удовољили ставу Европе, морате изменити став према Русији. Познато је да имамо потписан споразум
о слободној трговини и олакшицама између наше две земље. Чим
Србија ступи у ЕУ тај споразум ће престати да важи“. Питам се на
које ћемо се тржиште оријентисати? На тржиште ЕУ од преко 500
милиона људи? Лепо звучи, али зар неко стварно мисли да оно једва чека баш нас и наше веома конкурентне производе“. 33)
Амбасадор Конузин је још рекао: „НАТО има доста одређен став о Косову и ако приступите организацији која сматра да је
Косово независна држава, то значи да ви делите такав став“. Конузин истиче да Србија треба сама да одлучи, али подсећа: „ НАТО
је 1999. године бомбардовао читаву земљу и свака породица има
своје мишљење о томе какав однос треба да има према овој организацији. Ова организација сматра да је ситуација на Косову већ
стабилна и смањује присуство КФОР-а, а постојање ових снага није у складу са Резолуцијом 1244. Наивни људи верују НАТО-у“.34)
Разуме се да Србија као чланица НАТО и ЕУ, не може са
Русијом задржати пријатељске односе, и на то упозоравају руски
званичници и научници, добри познаваоци балканске историје
и геополитике. Амбасадор Русије при НАТО-у Дмитриј Рогозин
изјавио је да ће Србија ако жели у НАТО морати да се одрекне
Косова, после чега ће и Русија променити став о Косову. Рогозин
упозорава да је већина чланица признала независност Косова, и да
Србија у НАТО савез може да уђе само без јужне покрајине. Рогозин каже да не разуме расправу у Србији о уласку у НАТО, после
свих страдања и неправде које нам је донела Алијанса. „Ту је и
проблем Косова, чију је независност признала већина земаља чланица НАТО-а. Проблем демонизације Срба, флагрантни антисрпски двоструки аршини Запада према учесницима рата у (бившој)
Југославији... Зар је све то заборављено? Русија напросто неће разумети избор Србије у корист НАТО у светлу свега што сам набројао“- истиче Рогозин.35)
Александар Дугин, творац савремене руске геополитичке
школе и најзначајнији теоретичар неоевроазијства истиче истовет33) Миломир Степић, “Потребан је референдум о приступању ЕУ”, недељник Печат, број
99, 20. јануар 2010, стр. 18, интервју
34) Према: Угљеша Мрдић, НАТО клан за НАТО пакт, Печат, број 101, 12. фебруар 2010,
стр. 18.
35) Према: Угљеша Мрдић, исто
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ност геополитичке судбине Русије и Србије и залаже за уједињење
Русије и Србије у једну Империју, чији је основни задатак борба
против америчке империје.36)
Дугим сматра да су САД и ЕУ, као заговорници „Новог светског поретка“ Србију, као уосталом и Русију отписале. „за нас нема места у америкоцентричном свету, у плановима једнополарног
глобализма. Јасна и немилосрдна дијагноза, нема шта - осуђени
смо на пропаст. Ви сте већ слушали сирене, следећи смо ми“.37)
Дугинова идеја Евроазије нема везе са идејом словенофилства и панславизма, које Дугин сматра наивном и вештачком творевином. Дугин се фокусира на свет састављен од империја. Око
Берлина и Москве, као осовине, формирала би се Евроазијска Империја. Земље између: Пољска, Румунија, Србија, Мађарска, Чешка, Словачка, Украјина, Балтичке земље - чиниле би међупростор и њих би, према Дугину, Француска и Енглеска „хушкале“ на
ослобађање од немачког и руског утицаја. Дугин, дакле, претпоставља савезништво Русије и Немачке као услов за мир и сарадњу
у Средњој и Источној Европи . Зоран Милошевић уочава исто такав покушај НАТО-а на стварању антируског коридора од Балтика
до Црног мора, тзв. „црноморско-балтичке федерације“.38)
Евроазију Дугин види као Империју многих Империја. Нова
Империја ће на следећем нижем нивоу представљати „конфедерацију Великих Простора“ или Империја другог реда. Дугин наводи четири основне-Европску Империју на Западу (око Немачке и
Средње Европе), Тихоокеанску Империју на Истоку (око Јапана),
Средњоазијску Империју на Југу (око Ирана и Руску Империју у
центру (око Русије)39)
Дугин се залаже за државни систем словенско-православних
народа, а за Балкан предлаже пројекат јужне федерације коју би
чиниле Србија, Бугарска, Македонија, Црна Гора и Српска Босна.
Дугин српску геополитику искључиво веже за Русију, сматрајући да Србија и Русија имају исту геополитички судбину због
верског и етничког чиниоца. Он сматра да Срби треба да се врате
изворишту своје европске мисије - тако што ће се окренути Исто36) Види: Зоран Милошевић, Политичкамодернизација, део Србија у геополитичкој мисли
Александра Дугина, ИПС, Београд, 2010, стр. 87.
37) Александар Дугин, Основигеополитике,књ.1,ГеополитичкабудућностРусије, Екопрес, Зрењанин, 2004, стр. 6.
38) Види: Зоран Милошевић, ОдМалорусадоУкрајинаца,прилогпроучавањупроменекултурногинационалногидентитетаМалоруса, Завод за уџбенике и наставна средства,
Источно Сарајево, 2008.
39) Александар Дугин, исто, стр. 217;

62

МомчилоСуботић

СрбијаиЕвропскаунија

ку, Евроазији, да схвате смисао и циљеве руске геополитике. Дугин
даље указује да Срби треба да примене бугарску геополитику која у себи спаја русофилство и германофилство. „...Само ће геополитичко сједињавање са другим православним источноевропским
народима ( у првом реду са Бугарском) у јединствен проруски и
истовремено према Средњој Европи пријатељски настројен блок,
створити на Балкану зону стабилности и избацити из употребе
срамотни термин `балканизација`“.40)

MomciloSubotic
SERBIAANDTHEEUROPEANUNION
Summary
The author in this article analyzes non-alternative determination of the ruling coalition in Serbia about the European Union and he
underlines the un-sustainability of thesis according to which questions
of sovereignty and territorial integrity in Serbia (Kosovo and EU membership) are two separate processes. The fact that the majority of EU countries recognize independence of Kosovo is contradictor to that thesis.
In the following text the author analyzes the geographical and political
incompleteness of Serbia and EU and developing the thesis that the current protectorate of EU, US and NATO serves primarily to accomplish
their imperial interests. Part of this thesis suggests the possibility that
Serbia, moving towards the European Union, ends in to Ottoman Empire that could be restored, considering the fact that SAD is using Turkey,
as a regional force that does not hide its political and territorial aspirations, prevents the establishment of the United European countries.
Besides that, Europe without Russia does not have complete identity.
Key words: Serbia, Kosovo and Metohija, EU, U.S., NATO, Russia
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Abstract
Current government in Serbia like no other in Europe underlines
that “Europe has no alternative”, that government ignores questions of
sovereignty and territorial integritv and that government also does not
realize that problem of Kosovo and Metohija and integration of Serbia
in to EU are two inseparable processes. This thesis contradicts the fact
that the majority of EU member states recognized the independence of
southern Serbian province. This fact also shows that we have wrong
politics of European integration. The main theses in this article are that
Serbia has insufficient identity and that Serbia wants to integrate in to
another insufficient identity known as EU. Serbia is damaged during
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the Yugoslavian process of self-designation because theirs basic national and international rights were not recognized -right to self-designation
and the establishment of a unified Serbian state in the former Yugoslavia. Our country was faced with imperial war that resulted separation
of Kosovo and Metohija. The author underlines problem of political
and geographical incompleteness of Serbia that wants to integrate into
EU that sharing the same problem. Europe without Russia cannot complete the project named United European Countries. That is happening
because the idea of EU is American construction with the main objective to enable existing of U.S. inside of Europe that has geopolitical
and geo-strategic significant for U.S. on their way to foray the Russian
East. U.S. does not want real European integration, on the contrary.
That can be seen in the case of Тyrкеу. U.S. wants to Тигкеу become
integral part of EU. That can result with renewal of Ottoman Empire in
the EU concluded with Bosnia and Herzegovina. On the North of that
border some form of Habsburg топагспу can be restored. That would
be American creation of EU. We have to remember the idea of forming
French and German militarv forces in 1990s as the core of European
security. U.S. rejected that idea immediately.
Serbia should consign demand for integration in to EU. That
demand must be based on European sciences and civilization and its
main form should be: “European rules and standards should be guaranteed for all peoples and countries, especially ethno-language standards;
Serbian accomplishments and Serbian right to form unique country on
Balkans must be recognized.”41) Current Serbian govemment cannot
consign this kind of demand. The main reasons for that are because
Serbian govemment still lives inside the imaginary Yugoslavian world
and because they sincerely believe that Serbia is responsible for decomposing of our сошпту. Our govemment shares the same thesis like
those who have decomposed our country and took Kosovo and Metohia
from us. Every Serbian govemment that does not want to solve Serbian
national and state problems integrally is undesirable to all, either they
are friends or enemies. That kind of demand can cause repugnance, or
even threats and sanction by the U.S. and NATO oriented EU.
Finally, the solution for that problem can be Russia that according to Dugin shares the same geopolitical destiny and perspective of
Serbia. Is that also priority of Russian political strategy?42) We think
41) Момчило Суботић, “Република Српска Крајина, Космет, Јужна Осетија,

Абхазија и улога Русије”, Национални интерес 1-2/2009, ИПС, Београд,
2009, стр. 198-199.
42) Радован Радиновић, “Србија између НАТО-а и Русије”, Национални
интерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 113-122.

65

СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27.

стр.43-66.

that Russian energetic policy has three different ways. One of them
transits through Serbia and it must be a pointer not only for our economic development but also for development of Serbian integral geopoliticai paradigm that can be realized only with Russian support.
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БЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКА
ЕУУСАВРЕМЕНОЈТЕОРИЈИ
МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА
Сажетак
Аутор у овом чланку настоји да сагледа развој безбедносне
политике Европске уније у светлу савремених теорија међународних односа. Анализа ће бити усмерена на неореалистичку школу
међународних односа, неолиберални институционализам и конструктивизам. Сагледавање безбедносне политике ЕУ у светлу три
наведена теоријска приступа нема за циљ да «прогласи победни
ка», већ да покаже да је безбедносна димензија ЕУ комплексна и
suigeneris појава, те да је неопходно сагледати је из угла све три
парадигме како би се указало на ту комплексност и оригиналност.
Кључне речи: безбедносна политика ЕУ, теорија међународних односа,
неореализам, либерални институционализам, кон структивизам.

1.ЕВРОПСКАУНИЈАКАОНОВИ
БЕЗБЕДНОСНИАКТЕР
«Не може постојати јединство Европе уколико Европа не
представља политички ентитет који се разликује од других ен
титета.Једнуличност.Алинеможебитиполитичкеличности
Европе уколико она нема личност у погледу одбране. Одбрана је
одувек у основи политике... те отуда Европа треба да има лич
ностуобластиодбране.Штатозначи?ТозначидасуЕвропи
потребниправац,планисредства.Ипак,природнојеидаусвет
скојмеђуповезаностиЕвропаима савезнике, тј. да уједини своју
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одбранусаодбраномдругихдржавакојетакођежеледасебране
одистогпротивника,икојитакођеимајусвојправац,планисред
ства.
(...)ПостојиНАТО.ШтајеНАТО?ТојесумаАмериканаца,
Европљанаинеколикопомоћника.АлитонијеодбранаЕвропеод
странеЕвропе,тојеодбранаЕвропеодстранеАмерике.Потре
банјеједанновиНАТО.ПотребнојенајпредаЕвропаимасвоју
одбрану.ТаодбранатребадабудевезаназаАмерику».
Овако је говорио генерал Шарл Де Гол (Charles de Gaulle) на
кон ференцији за новинаре 17. јула 1961. године, представљајући
своју визију једне «војне» Европе. Данас, четрдесет девет година
касније, Европска унија је саживела у једном новом времену, и но
вомстаромамбицијом у области безбедности и одбране.
Од самог почетка процеса европске интеграције, један од
основних мотива сваког пројекта везаног за овај процес био је јачање улоге Европе као светског актера : сваки вид интеграције садржао је стратегију која је у себи имала израз «Европакаосила».1)
Безбедносна политика ЕУ представља један од новијих пројеката
европске политичке интеграције. Ради се о области која је уско везана за појам националне суверености, која је израз националног
идентитета. Ова политика представља «суштинусуверености,јер
сеизражавапроливеномкрвљуистављаупрвипланвиталнеин
тересе држава» .2) Ипак, након потписивања и усвајања уговора
из Мастрихта, ова политика пронашла је своје место у процесу
европске интеграције. У исто време, специфичност ове политике
условила је њену интеграцију у оквиру другог стуба Уније, који
почива на међувладиној сарадњи и једногласности у процесу доношења одлука. Концептуализација и брзи развој ове политике био је
праћен развојем институционалне структуре ради ефикасног доношења одлука (Комитет за политичка и безбедносна питања, Војни
комитет, Штаб ЕУ), и образовањем војних и цивилних снага ради
ефикаснијег деловања ЕУ на међународној сцени. Ова политика
замишљена је више као технички елеменат у служби спољне политике ЕУ, него као тежња ка «милитаризацији» ЕУ. Војна и цивилна
средства ЕУ замишљена су као део читаве палете инструмената
који су на располагању Унији за међународно деловање, а не као
израз стицања идентитета. Али, да ли је то тако?
1) Wolfgang Wessels, «La voie d’une puissance européenne ou bien cosmétique intergouvernementale? Les dispositions du Traité constitutionnel sur la PESC», Annuaire français de
relationsinternationales, vol. VI, 2005, p. 646.
2) Daniel Colard, «La coopération interétatique dans le domaine de la sécurité et de la défense»,
in Josiane Auvret-Finck (dir.), L’Unioneuropéenne,carrefourdecoopérations, LGDJ, Paris,
1998, p. 303.
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Напредак ЕУ у области безбедности и одбране покреће многа питања, како на унутрашњем плану, у самом институционалном
систему ЕУ, тако и на спољашњем плану, у односу ЕУ са НАТО-ом.
На унутрашњем плану, интеграција безбедности и одбране сведочи о тежњи држава чланица да превазиђу искључиво националне
оквире сарадње и да обликују ЕУ као глобалног актера. Пренос
надлежности безбедносне политике на Унију указује на то да национална сувереност у овој области није апсолутна. Али, у којој
мери национални идентитет може бити кочница развоју европске
безбедносне и одбрамбене политике? Да ли може бити успостављена равнотежа између «војних» надлежности Уније и националних специфичности? Ова питања се намећу нарочито када је реч о
односу ЕУ и НАТО-а. Јер, суштину европске амбиције у области
безбедности и одбране представља еманципација Европе од НАТО-а. За разлику од других области европске интеграције, области
безбедности и одбране је још од периода хладног рата уско везана за НАТО. Данас је овај однос обележен тежњом ЕУ да своју
безбедносну политику установи у складу са процесом европске
интеграције и специфичношћу природе ЕУ, али и да ту политику
усклади у односу на НАТО. У том настојању долази до сукоба између националних интереса и тежње да се изгради Европска унија
као комплетан и аутономни актер. Другим речима, еманципација
Уније од НАТО-а се одвија веома споро, и кључну улогу у том процесу имају државе чланице. У светлу ових тешкоћа, настојаћемо
да сагледамо безбедносну политику ЕУ у савременим теоријама
међународних односа.

2.ИЗУЧАВАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕ
ЕУУСАВРЕМЕНИМТЕОРИЈАМА
МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА
Образовање и развој безбедносне политике ЕУ условио је
академску дебату која је углавном била усмерена на прагматична,
емпиријска питања, без одговарајуће теоријске перспективе. Иако
не оспоравамо значај ових студија, неопходно је разумети «покретачке снаге» које условљавају развој ове политике и рађају ЕУ као
безбедносног актера, јер без тог изучавања, тешко је разумети куда води ова политика, чему она доприноси, који су њени циљеви.
Стога је теоријско изучавање ове појаве неопходно и кључно за
разумевање безбедносне димензије ЕУ. Анализа ће бити усмерена на неореалистичку школу међународних односа, неолиберални
институционализам и конструктивизам. Избор ова три приступа
проистиче из неколико разлога. Прво, државе су кључни актери
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безбедносне политике ЕУ, те је стога неореалистичка школа незаобилазна за изучавање ове политике, будући да је оријентисана на
анализу безбедносних интереса држава. Друго, будући да се безбедносна политика ЕУ не може сагледати одвојено од «оквира»
у којем делује, неопходно је сагледати и приступ неолибералног
институционализма. Треће, кон структивистички приступ је такође користан, јер сагледава значај субјективног разумевања, и вредности за институције, које кон ституишу актере и обликују њихов
идентитет.

2.1.Неореалистичкатеорија
Занимљиво је да је процес европске интеграције један од најзначајнијих у међународним односима, али да је, и поред тога, овај
процес недовољно обрађен и чак занемарен од стране неореалистичке теорије међународних односа.
Полазна тачка у неореалистичком поимању међународних
односа је схватање да су структурални фактори, као што су анархија и расподела моћи, најважнији у схватању међународне политике. Другим речима, структура међународног система присиљава
државе које трагају за безбедношћу да се надмећу за моћ. Међународни систем је анархичан, тј. постоји одсуство средишње власти
која би била изнад држава и која би могла да их заштити једне од
других. У таквом, анархичном међународном систему, државе су
основни и рационални актери, који теже да опстану. Оне тако следе своје националне интересе изражене кроз моћ, која је једина важна, јер обезбеђује опстанак држава у анархичном међународном
систему. Према офанзивним реалистима (Миршајмер), државе се
понашају агресивно и теже да максимизирају моћ. Дакле, државе
су максимизатори релативне моћи (моћ у односу на друге), оне теже да стекну више моћи од својих ривала и тако постану хегемони
(државе које својом моћи доминирају другим државама у систему).
Најбољи гарант опстанка је да се постане хегемон, јер ниједна друга држава не може бити претња тако моћној сили. Једном када држава постане хегемон, она постаје statusquoсила.3) За разлику од
овог правца, дефанзивни реалисти сматрају да ће државе стицати
моћ само као средство да постигну безбедност. Дакле, оне теже да
опстану, и оне, пре свега, трагају за безбедношћу. Дакле, структура међународног система не даје државама разлог да се понашају агресивно, тачније, уравнотежавање код дефанзивних реалиста
3) Džon Miršajmer, Tragedijapolitikevelikihsila, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd,
2009, str. 57.
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надјачава офанзиву. Дакле, дефанзивни реализам сматра да стицање превелике моћи може мотивисати друге државе да се удруже
против ње, што би такву државу ставило у гори положај него да се
уздржи од стицања додатне моћи (Волц).
Затим, неореалисти сматрају да је сваки вид сарадње у међународном систему отежан из неколико разлога. Најпре, неореалисти придају већи значај релативној моћи (моћ у односу на
друге), него апсолутној моћи. Такође, државе брину да ће сарадња
произвести већу повезаност међу државама. У анархичном међународном систему, самодовољност је мудрија политика него међуповезаност и рањивост.4) Представници неореалистичке теорије,
међутим, не одбацују могућност постојања односа сарадње између
држава. Ипак, ова сарадња се пре свега односи на секторе тзв. «low
politics», док је у областима тзв. «highpolitics» (војска, одбрана), ту
сарадњу веома тешко остварити. Ова подела је, на пример, за Стенлија Хоф мана (Stanley Hoffmann), била кључна за објашњење ограничености процеса европске интеграције, који је тек пре десетак
година укључио спољну и безбедносну политику у институционални оквир.5) Тако офанзивни реалисти, на пример, остављају мало простора за веровање да међународна сарадња може допринети
миру у међународним односима.6) С друге стране, дефанзивни реалисти сматрају да, иако државе желе да сачувају своју независност,
да у ситуацијама када су оне колективно изложене спољашњој
претњи или не могу самостално да осигурају своју безбедност,
тада оне могу да сарађују да би опстале. Неореалистичка струја
под називом контингентни реализам иде и корак даље, сматрајући
да се национални циљеви, и остварење безбедности могу најбоље
постићи помоћу политике сарадње, пре него кроз надметање. То
уједно значи и да је безбедност зависна од околности које преовлађују у међународном систему у одређеном временском раздобљу.7)
Тако, на пример, Чарлс Глејзер (Charles Glaser) наводи да државе
могу да теже сарадњи као алтернативи рискантном и дестабилизујућем безбедносном надметању.8) Такође, овај аутор указује да ме4) Simon Collard-Wexler, «Integration Under Anarchy : Neorealism and the European Union»,
EuropeanJournalofInternationalRelations, vol. 12, n° 3, 2006, p. 400.
5) Stanley Hoffman, «Reflections on the Nation-State in Europe today», Journal of Common
MarketStudies, vol. 21, n° 1-2, 1982, p. 21-37.
6) John Mearsheimer, «The False Promise of International Institutions», InternationalSecurity,
vol. 19, n° 3, 1995, pp. 5-49.
7) Dragan Simić, Naukaobezbednosti.Savremenipristupibezbednosti, Službeni list SRJ, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002, str. 67.
8) Charles Glaser, « Realists as Optimists : Cooperation as Self-Help », InternationalSecurity,
vol. 19, n° 3, 1994/95, p. 58.
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ђународне институције могу помоћи великим силама да се лакше
ухвате у коштац са изазовима у неким сукобима.9)
Неореалистичка школа објашњава образовање безбедносне
политике ЕУ и однос са НАТО-ом и САД-ом кроз анализу националних интереса Француске, Велике Британије и Немачке, које
имају различите традиције у области безбедносне политике и различиту моћ на међународној сцени. Такође, од великог значаја за
ову теорију је и однос САД-а према образовању безбедносне политике ЕУ, пре свега због односа са НАТО-ом. Дакле, спољна и
безбедносна политика ЕУ посматрана је кроз понашање великих
сила, најмоћнијих држава у ЕУ, које успостављају правила игре, и
кроз њихов однос са САД-ом. Оваква анализа спољне и безбедносне политике ЕУ своди ову политику на скуп националних интереса. Ова политика ће деловати уколико је усклађена са интересима
најмоћнијих држава чланица ЕУ, а биће паралисана уколико дође
до њиховог неслагања.
Нема значајнијих неслагања међу неореалистима око анализе узрока настанка спољне и безбедносне политике ЕУ. Тако Роберт Арт(Robert Art) истиче да су три разлога у основи образовања
безбедносне политике ЕУ: страх од јачања моћи уједињене Немачке, страх од напуштања Европе од стране САД-а, и бојазан од појаве деструктивне националистичке прошлости.10) Овај аутор сматра
да је «опаснои погрешно» веровање да безбедност и моћ нису биле
основни мотив међу европским државама након хладног рата. Стога би европске државе, без присуства НАТО-а и америчких снага на
европском континенту, биле препуштене безбедносном надметању
између себе. Слично становиште заступа и Џон Миршајмер(John
Mearsheimer), који сматра да безбедносно надметање и могућност
рата великих сила остају животне чињенице у Европи, те да, сходно томе, «реализамјошувекимамногодакажеомеђудржавним
односима у Европи»11). То поткрепљује чињеницом да САД држе
сто хиљада војника у Европи, те да европски лидери стално наглашавају важност очувања НАТО-а. Како наводи Миршајмер, «да је
9) Када једна велика сила има ограничене интересе у неком сукобу – на пример, у етничком сукобу у коме држава има хуманитарне али не и стратегијске интересе – она може бити довољно јака да интервенише, али није вољна да то уради (због ограничених
стратегијских интереса) осим ако се и друге државе не прикључе интервенцији. Дакле,
мултилатерална сарадња омогућује државама да деле трошкове учешћа са другим заинтересованим државама, чиме би се смањили сами трошкови интервенције те државе на
ниво који је у складу са њеним интересима - Charles Glaser, «Structural Realism in a more
complex world», ReviewofInternationalStudies, vol. 29. n° 3, 2003, p. 410.
10) Robert Art, « Why Western Europe Needs the United States and NATO », PoliticalScience
Quarterly, vol. 111, n° 1, 1996, p. 3.
11) Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, op.cit., str. 454.
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Европа «спремна за мир», како многи тврде, НАТО би свакако био
расформиран, а америчке снаге послате кући».12) У свом разматрању развоја безбедносне политике ЕУ, Кенет Волц (Kenneth Waltz)
истиче да су државе чланице ЕУ оствариле «изванредануспех» у
интеграцији њихових националних економија. Међутим, у области
спољне политике, безбедности и одбране, чланице ЕУ могу деловати само путем кон сензуса, што онемогућава сваку смелу или рискантну акцију у тој сфери. Волц тврди да Европска унија има сва
средства на располагању – становништво, технологију, војна средства – али јој недостају организациона способност и колективна
воља да их употреби. Наводећи рат у Југославији као очити пример
европске немоћи да заустави сукобе, Волц закључује да европске
државе нису биле способне да образују безбедносну и одбрамбену
политику када је било шест и девет држава, и да је тек данас то тешко остварљиво, када «има мањестрахаивишечланица».13)
Такође, неореалистичка школа је предвиђала да ће крај хладног рата неминовно довести до расформирања и нестанка НАТОа.14), а да ће Европска заједница временом бити све слабија, а не
јача.15) То се, ипак, није десило. Међутим, то што НАТО није нестао већ је и опстао није, како истичеВолц, грешка у реалистичком поимању међународних односа, већ се ради о ограничењима
структуралног објашњења. Наиме, међународна структура обликује, али не одређује акције држава. То значи да држава која је јача
од свих других може да одлучи хоће ли ускладити своју политику
са структуралним захтевима и искористити могућности које нуде
структуралне промене, уз мало страха од неповољних ефеката.16)
Ипак, убрзани развој безбедносне димензије ЕУ, реализација
првих војних операција и воља да се настави са развојем ове политике условили су нешто «озбиљније» бављење овом политиком у
неореалистичкој школи међународних односа. Тако се последњих
година међу неореалистима може све више наићи на становиште
да развој безбедносне политике ЕУ представља покушај европских
држава да уравнотеже моћ САД-а. Овакво становиште налазимо
код Берија Позена (Barry Posen). Полазећи од става да је садашњи
12) Ibid, str. 455.
13) Kenneth Waltz, «Structural Realism after the Cold War», InternationalSecurity, vol. 25, n°
1, 2000, p. 31.
14) John Mearsheimer, «Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War», Internati
onalSecurity, vol. 15, n° 1, 1990, p. 52.
15) John Mearsheimer, «Correspondence: Back to the Future, Part II», InternationalSecurity, vol.
15, n °2, 1990, p. 199.
16) Kenneth Waltz, «Structural Realism after the Cold War», оp.cit., p. 24.
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униполаран међународни систем нестабилнији од биполарног, Позен се пита шта ће друге државе радити у том случају: да ли ће
се сврстати уз јачег, или ће користити стратегију уравнотеживача
или пребацивања одговорности.17) Ово је за Позена суштина трансатлантског односа. Стога, воља држава чланица ЕУ да образују
безбедносну политику треба да буде схваћена као одговор на хегемонију САД-а. Будући да ова политика још увек поседује скромна
средства и амбиције, аутор сматра да «смојошувекдалекоодспро
вођењаполитикеуравнотежавања», али да у дугорочној перспективи, безбедносна политика ЕУ има изгледа да прерасте у «слабији
облик» стратегије уравнотежавања.18) Ову идеју налазимо такође
код Роберта Арта. Разматрајући кон цепте тзв. « hard balancing »
(држава или група држава, која је суочена са другом државом или
групом држава, чија је моћ у нарастању, и оцењена је као претња,
делују са циљем да уравнотежи нарастајућу моћ претеће стране) и
« softbalancing » (држава се не плаши да постоји нарастајућа претња за њену физичку безбедност од друге државе, већ је забринута о
негативним ефектима те државе за њен политички и економски положај у међународном систему), које затим разматра у периоду од
1990. до 2003. године, Арт износи становиште да Европа није «твр
ди» балансер против САД-а, јер САД не представљају директну
војну претњу Европи, већ су њен савезник и заштитник. Ипак, према аутору, Европа се може назвати «меким» балансером у односу
на САД. Арт сматра да су страх од америчког напуштања и жеља за
већом аутономијом у односу на САД, као и жеља да се повећа утицај на САД, били основни разлози који су условили настанак и развој безбедносне политике ЕУ.19) Он разликује два периода значајна
за развој безбедносне политике ЕУ. Први, који је текао од 1990. до
1997. године, одликује бојазан од уједињене Немачке и транзиције
у Русији, и у том периоду су европске државе, укључујући Француску, имале јаку жељу да САД остану заштитник Европе. Други
период од 1997. до 2003. године одликује страх од америчке моћи и
тада долази до интензивног развоја безбедносне политике ЕУ као
средства да се повећа утицај на САД. У првом периоду, објашњава аутор, када су постављени темељи безбедносне политике ЕУ,
европске државе су користиле две стратегије: стратегију уравноте17) Barry Posen, «ESDP and the Structure of World Power», InternationalSpectator, vol. XXXIX, n° 1, 2004, p. 8.
18) Ibid, p. 17.
19) Robert Art, «Europe Hedges Its Security Bets», in T.V. Paul, James J. Wirtz, Michel Fortmann
(eds.), BalanceofPower:TheoryandPracticeinthe21stCentury, Stanford University Press,
Stanford, 2004, p. 180.
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жавања и интегрисања. Прва стратегија је подразумевала очување
НАТО-а као «тврдог» балансера, због неизвесног развоја Русије, и
уједињења Немачке, док је истовремено обе државе требало што
дубље «увући» у европске структуре, Русију преко НАТО-а, а Немачку преко Европске уније, и развоја њене спољне и безбедносне
политике.20) То је уједно значило и жељу европских држава да се
САД задрже што дуже на европском континенту. Међутим, други
период, који означава развој европске безбедносне и одбрамбене
политике одликује се решеношћу европских држава да приступе
озбиљније изградњи једне политички и војно јаке ЕУ. Разлоге за
то, према Арту, треба тражити у настојању да се повећа политички
утицај држава ЕУ на САД, након бомбардовања СРЈ од стране НАТО-а и ирачке кризе, те се тако ЕУ појављује као «меки» балансер
САД-а. Арт сматра да ће пројекат развоја безбедносне политике
ЕУ, уколико се буде успешно развијао, представљати «слабиоблик
тврдогбалансера»21), усмерен не на заштиту Европе од америчке
претње, већ на већи утицај на америчку политику.
Теза о ЕУ као уравнотеживачу (балансеру) САД-а на систематичан начин изложена је од стране Сета Џонса (Seth Jones).22)
Аутор своје становиште започиње питањем зашто је дошло до
значајног повећања сарадње међу државама чланицама ЕУ након
хладног рата, а зашто те сарадње није било током хладног рата, и
одговор проналази у функцији променљиве структуре регионалног и међународног система.23) Државе, наиме, траже безбедност
и утицај у међународном систему. То значи да оне желе да се истовремено осигурају од унутрашњих и спољашњих претњи, и теже да
утичу на друге како би осигурале своју безбедност. Такође, државе
су рационални актери у међународној политици. Моћ је битна пошто омогућава државама да буду безбедне и повећава способност
држава да утичу на друге. Супротно томе, одсуство моћи смањује
способност држава да осигурају безбедност и чине их зависним
од великих сила. Моћ је стога релативна. Џонс наводи да је током
хладног рата међународни систем био биполаран, те су европске
државе сарађивале са САД-ом против совјетске претње. Ипак, након завршетка хладног рата, међународни систем је постао униполаран. То значи да се ради о систему у коме ниједна држава није
довољно јака да уравнотежава најјачу државу. То, међутим, није
20) Ibid, p. 185.
21) Ibid, p. 206.
22) Seth Jones, TheRiseofEuropeanSecurityCooperation, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
23) Ibid, p. 18.
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систем хегемоније, јер је могуће да група држава другог реда делује заједнички против најјаче државе у униполарном систему.
Државе чланице ЕУ су започеле сарадњу у областима као
што су економске санкције, производња оружја, војних снага, као
одговор на завршетак хладног рата и појаву униполарне структуре међународног система. Ова сарадња европских држава смањује
њихово ослањање на САД и повећава њихову способност да пројектују своју моћ изван својих граница. Међутим, ово удруживање
моћи као резултат структуралних промена мора бити узрочно повезано са системском концентрацијом моћи. Другим речима, државе се не би одлучиле на ову акцију да САД нису биле тако моћне.
Истовремено, ова сарадња европских држава спроведена је са циљем да се обезбеди мир на континенту и спречи Немачка да постане регионални хегемон. Исто као и Арт, и Џонс сматра да је рађање
и развој безбедносне политике ЕУ резултат стратегије европских
држава да се спречи развој Немачке као регионалног хегемона и
да се уравнотежи моћ САД-а24). Аутор сматра да ће се европска сарадња у области безбедности још више продубити у наредној деценији, али да ће, пре свега, све зависити од структуре регионалног
и међународног система.25) Тачније, повлачење америчких војника
из Европе, јака Немачка, и даље постојање САД-а као доминантне
силе – сви ови фактори ће водити ка тешњој безбедносној сарадњи европских држава и можда ка продубљивању јаза на релацији
ЕУ- САД. Џонс закључује да ће будућност трансатлантских односа бити обележена «растућомтензијом» између САД и ЕУ.26) Ова
тензија не значи војни сукоб између САД и ЕУ, бар не у блиској
будућности, нити искључује њихову сарадњу у многим областима.
Растућа тензија, пре свега, значи, да ће се САД и ЕУ чешће разилазити око главних спољнополитичких и безбедносних питања. То
уједно и значи способност ЕУ да поседује средства и вољу да делује супротно од САД-а.
Ипак, међу неореалистима има и аутора који одбацују тезу о безбедносној политици ЕУ као уравнотеживачу САД-а. Тако
Миршајмер сматра да САД нису глобални, већ регионални хегемон, који нема аспирације за освајање и доминацију ван западне
хемисфере, те да спољни уравнотеживачи (што је случај са САДом), не стварају коалиције против себе.27) Образовање безбедно24) Ibid, pp. 35-37.
25) Ibid, p. 221.
26) Ibid, p. 238.
27) Džon Miršajmer, Tragedijapolitikevelikihsila, op.cit., str. 468-9.
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сне политике ЕУ представља, према овом аутору, један од доказа
да се САД и европски савезници удаљавају, те да велике европске
силе (Француска, Велика Британија, Немачка и Италија) желе да
осигурају сопствену безбедност и контролишу сопствену судбину
(принцип самопомоћи). Волц размишља слично као Миршајмер,
јер сматра да данас, као и раније, европске државе показују незадовољство «секундарномпозицијом» и показују жељу да усмеравају
своју судбину. Док је за Француску овакво понашање кон станта у
њеној спољној политици, Велика Британија и Немачка сада показују отвореније ово незадовољство. Ипак, сматра Волц, Европа неће бити у стању да промени стање ствари осим уколико не оствари
интеграцију националних спољних и одбрамбених политика као
што је то учинила са економском сфером.28)

2.НЕОЛИБЕРАЛНИИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ
Тзв. «неонео» дебата између неореалиста и неолибералиста (институционалиста)29) често доводи у питање чињеницу да
се ради о два различита правца у теорији међународних односа.
Јер, многа становишта су заједничка за оба правца. Као и неореалисти, и неолибералисти сматрају да су државе основни чиниоци у међународном систему. Исто тако, обе теорије сматрају да је
међународни систем анархичан, јер нема врховне власти која ће
успоставити једну безбедну међународну заједницу. Даље, обе теорије истичу да је основни мотив у понашању држава жеља за опстанком, и да су државе рационални актери у постизању тог циља,
желећи притом да максимизирају своје интересе. Иако наизглед готове идентичне, две теорије се ипак разликују. Неолиберални институционализам сматра да међународне институције могу допринети превазилажењу анархије која влада у међународном систему,
и то је кључна разлика ове теорије у односу на неореализам, који
сматра да међународне институције не могу значајније да допринесу очувању мира кроз сарадњу, и самим тим, допринесу и унапређењу безбедности. Међутим, постоје и друге разлике. Прво, за
разлику од неореалиста, неолиберална теорија наглашава унутрашње карактеристике држава и њени заговорници сматрају да ове
разлике међу њима утичу на понашање држава. Друго, неолиберали прихватају анархију у међународном систему, али ова ситуација
28) Kenneth Waltz, «Structural Realism after the Cold War», оp.cit.,p. 31.
29) О либералној теорији међународних односа видети Andrew Moravcsik, «Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics», InternationalOrganization, vol.
51, n° 4, 1997, pp. 513-553.
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није «истински трагична» (Миршајмер), већ проблем који може
бити решен путем стварања јаких глобалних институција. Тре ће,
као и неореалисти, и неолиберали се баве питањем релативне и апсолутне моћи, али док неореалисти стављају акценат на релативну
моћ, са жељом да се надмаше кон куренти, неолиберали сматрају
да су државе мотивисане трагањем за сарадњом која ће донети апсолутну добит за све актере у међународном систему. Четврто, две
теорије се разликују када је реч о приоритетима државних циљева: док неореалисти стављају акценат на безбедност, неолиберали
сматрају да државе већи значај придају економској добити.30)
Заговорници неолибералног институционализма Роберт Киохејн (Robert Keohane) и Џозеф Нај (Joseph Nye) сматрају да међународна сарадња, нарочито изражена кроз мултинационалне облике и институционално удруживање, представља најбољи начин
за превазилажење насилних сукоба у односима између држава.31)
Дакле, институције нису само инструменти националних интереса
држава (неореалисти), оне имају свој, независан утицај, «свој живот». Такво становиште заступају и Роберт Киохејн и Лиза Мартин
(Lisa Martin),који сматрају да институције могу да пруже потребан
оквир за сарадњу који би превазишао безбедносно надметање међу
државама.32) Наиме, институције умањују значај националних интереса, који су често различити, и приморавају државе да преговарају и да поштују норме и заједничке принципе.33) Мултилатерална
сарадња тако има приоритет међу државама пошто је смањена њихова способност да саме решавају проблеме, нарочито када ти проблеми нису војне природе, и када подразумевају међуповезаност
(тероризам, расељена и избегла лица). Државе се институционално
удружују не због постојања претње против њих, већ због чињенице
да институције олакшавају сарадњу међу њима. На безбедносном
плану, ова сарадња се изражава кроз институционализацију механизама консултација, превенције криза, војне транспарентности,
мера поверења. Дакле, филозофија неолибералиста је другачија
од неореалиста, који оспоравају аутономију и утицај институција.
Ипак, неки реалисти признају значај институционалне сарадње за
државе, јер то може да смањи неизвесност у њиховим безбедно30) Čarls V. Kegli, Jr, Judžin R. Vitkof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, Centar za studije jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd 2004, str.
97-98.
31) Dragan Simić, Naukaobezbednosti.Savremenipristupibezbednosti, op.cit., str. 36.
32) Robert O. Keohane, Lisa L. Martin, «The Promise of Institutionalist Theory», International
Security, vol. 20, n° 1, 1995 p. 39-51.
33) Lisa L. Martin, Beth A. Simmons, «Theories and Empirical Studies of International Institutions», InternationalOrganization, vol. 52, n° 4, 1998, p. 743.
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сним политикама. Тако Роберт Џервис (Robert Jervis) сматра да су
неслагања између реалиста и неолиберала «претерана», те да неореализам не занемарује међународну сарадњу, као што се обично
мисли. Оно што је специфичност неолибералног институционализма у односу на неореализам је схватање да сарадња кроз институције може да смањи сукобе, што реалисти негирају.34)
Теорија неолибералног институционализма се, приликом
изучавања ЕУ као безбедносног актера, фокусира на деловање
институција НАТО и EУ. Притом се полази од становишта да је
сарадња држава чланица ЕУ у области спољне политике, безбедности и одбране условљена жељом за заједничким добицима међу државама чланицама. Европске државе су биле мотивисане да
развију безбедносну политику ЕУ, јер деле многе заједничке интересе (историја, географија, либерално- демократски системи).
С обзиром да су економска и спољнополитичка питања постала
испреплетана, европске државе су биле вољне да сарађују зарад
заједничке добити. Такође, правно регулисано деловање безбедносне политике ЕУ подстицало је ову сарадњу међу државама. У том
смислу, институције представљају подстицајни фактор и утичу на
развој безбедносне политике ЕУ.35)
Када је реч о процесу европске интеграције, три су становишта која заступа либерални институционализам. Прво, Европска
унија треба да има независан утицај на националне интересе њених чланица, укључујући и оне најмоћније. Дакле, институције, а
не структура, су кључна варијабла. Тако Жил Андреани (Gilles Andréani) наводи да су институције одувек биле у срцу европског пројекта: « процес европске интеграције је заједнички подухват утврђивања норми и изградње институција (...) које треба да инспиришу
државе чланице ЕУ осећањем сврхе и припадања».36) Друго, развој
безбедносне сарадње између европских држава треба сагледати у
светлу европске политичке сарадње, која је установљена крајем
60-тих година ХХ века, а не као последицу структуралних промена
након хладног рата. Треће, европске државе не треба да буду забринуте због америчке моћи, јер је она «институционализована»
34) Robert Jervis, «Realism, Neoliberalism and Cooperation : Understanding the Debate», Inter
national Security, vol. 24, n°1, 1999, p. 47.
35) Christian Lequesne, «Comment penser l’Union européenne» in Marie-Claude Smouts (dir.),
Lesnouvelles relationsinternationales- Pratiquesetthéories, Presses de sciences politiques,
Paris, 1998, p. 117. Видети такође: Neil Winn, «The European Union’s External Face : the
«Europeanisation» of JHA and CFSP», PerspectivesonEuropeanPoliticsandSociety, vol. 4,
n° 1, 2003, p. 149; Gilles Andreani, «Why Institutions Matter», Survival, vol. 42, n°2, 2000,
pp. 81-95.
36) Gilles Andreani, «Why Institutions Matter», Survival, vol. 42, n°2, 2000, p. 83.
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путем НАТО-а. Ово становиште налазимо код Џона Ајкенберија
(John Ikenberry), који тврди да су институцијe, као што је НАТО,
поставиле ограничења САД-у и европским државама, захваљујући
којима је смањен страх од доминације или напуштања. Дакле, овде
је основно становиште да НАТО и ЕУ имају независан утицај на
понашање и интересе држава. Из овога проистиче, наводи аутор,
да САД и ЕУ образују стабилну и дугорочну безбедносну заједницу, која је способна да одоли међународним превирањима: у таквој
ситуацији, измена равнотеже снага је неважна, јер трансатлантска
заједница не следи правила «реалполитике».37)

2.3.Конструктивизам
Поједини аутори се питаjу да ли је конструктивизам, строго говорећи, теорија међународне политике, и истичу да је веома
тешко дефинисати овај приступ.38) Овај приступ постао је популаран захваљујући Александру Венту (Alexander Wendt), који наводи
да овај правац треба да представља «мост» између неореалиста
и неолибералиста. 39) Јаз између неореалиста и неолибералиста у
кон структивистичком приступу остварује се прихватањем неких
кључних претпоставки заједничких реализму и либерализму, али
се истовремено посвећује пажња улози идеја и норми у светској
политици. Тако овај приступ наглашава значај заједничких идеја
и разумевања која се развијају између учесника на светској сцени кроз њихову међузависност.40) Другим речима, конструктивисти постављају питања са «како», а не «зашто», њихов циљ је да
објасне како актери образују и модификују свој идентитет и како
дефинишу интересе у области безбедности, како разумеју свет. У
кон структивистичком приступу, «како» претходи «зашто»: идеја
је да се установи, пре спровођења одређених избора, читава лепеза
могућих алтернатива и да се разуме како су одређени интереси дефинисани и како представљају одређујуће факторе.41) У истраживању безбедности, кон структивисти комбинују следеће постулате:
37) John Ikenberry, AfterVictory:Institutions,StrategicRestraintandtheRebuildingofOrder
afterMajorWars, Princeton University Press, Princeton, 2001, pp. 246-256.
38) Charles-Philippe David, Laguerreetlapaix.Approchescontemporainesdelasécuritéetde
lastratégie, Presses de sciences politiques, Paris, 2000, p. 43.
39) Alexander Wendt, «Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics», InternationalOrganization, vol. 46, n° 2, 1992, p. 394.
40) Čarls V. Kegli Jr, Judžin R. Vitkof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, op.cit., str. 110.
41) Keith Krause, «Approche critique et constructiviste des études de sécurité», Annuairefran
çaisderelations internationales, vol. IV, 2003, p. 602.
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актери на међународној политичкој сцени су «друштвено кон струисани», те је неопходно сагледати њихове социјалне, политичке, и
идеолошке димензије; ове актере обликује политичка пракса, која
сваком актеру даје идентитет и интересе (дакле, њихови поступци нису одређени анархијом); међународни систем није статичан
и структуре нису детерминанте за актере, јер су то пре свега, друштвене конструкције.42)
Као и либерални институционализам, и конструктивизам
сматра да су институције значајне у смислу да врше независан
узрочни утицај на друштвени живот уопште, и на међународне односе.43) Ипак, ова два приступа се разилазе око питања како институције делују. Док либерална школа сматра да институције нагоне
државе да усвоје одређене стратегије, дотле конструктивисти истичу значај субјективног разумевања, и вредности за институције,
које конституишу актере и обликују њихов идентитет.44)
Тако овај приступ истиче да су друштвено прихваћене норме,
идеје и вредности држава веома битне при конструисању међународног кон сензуса о правилима која треба да важе за међународно
друштво. Идејне структуре обликују начин на који учесници сами
себе дефинишу (ко су, шта су њихови циљеви и улоге које треба да
играју) и утичу и на преовлађујуће идеје о глобалним условима и
перспективама човечанства да избегне проблеме које постављају
државе у анархичној арени. Када дође до новог консензуса о нормама (шта је законито а шта незаконито), модификована заједничка
глобална култура припрема пут за трансформацију светске политике.45) Упрошћено речено, ни односи моћи (реалистичка теза), ни
утицај институција (либерализам), нису разлози које нагоне државе да се удружују, већ је то њихова жеља за припадањем заједници.
Удруживање држава у области безбедности заснива се на тежњи
да се образује и трансформише безбедносна заједница путем норми и идентитета образованих на колективној основи. Ове норме и
идентитети су током година институционализовани, и доприносе
очувању и продубљењу осећаја припадности заједници (функционалистичка логика коју налазимо код Карла Дојча).
Када је реч о процесу европске интеграције, кон структивисти сматрају да је процес интеракције од Европске заједнице за
42) Ibid, p. 603.
43) Jeffrey Checkel, «Social Construction and Integration», JournalofEuropeanPublicPolicy,
vol. 6, n° 4, 1999, pp. 545-560.
44) Mark A. Pollack, «International Relations Theory and European Integration», Journal of
CommonMarket Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 234.
45) Čarls V. Kegli Jr, Judžin R. Vitkof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, op.cit., стр.111.
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угаљ и челик трансформисао идентитете и интересе европских држава. Тако неки представници овог правца сматрају да је дошло
до «европеизације» идентитета држава.46) Ова «европеизација» је,
међутим, постнационална, и не значи укидање националног идентитета. У складу са тим, развијено је и становиште, мешу представницима конструктивизма, да развој безбедносне политике
представља корак ка образовању европског идентитета. Ово становиште налазимо код Стефани Андерсон (Stephanie Anderson)
и Томаса Сајца (Thomas Seitz), који сматрају да је сврха развоја
безбедносне политике ЕУ «промовисање европског политичког
идентитета».47) Полазећи од става да традиционалне безбедносне
школе погрешно разматрају развој безбедносне политике ЕУ искључиво у одбрамбене сврхе, и представљају је као главну претњу
НАТО-у48), Андерсон и Сајц истичу да безбедносна политика ЕУ
треба да допринесе повећању утицаја ЕУ на међународној сцени
и међу грађанима. Другим речима, безбедносна политика ЕУ је
образована у сврху изградњеидентитета,а не као политика за себе. Дакле, безбедносна политика ЕУ нема за циљ да потисне САД
са европског континента и угрози његову кључну улогу у области
одбране. Безбедносна политика ЕУ указује на вољу да Унија буде
призната као велика снага у свету, на потребу подршке процеса
европске интеграције од стране јавног мњења, и на промоцију осећаја поноса према европском идентитету међу државама чланицама.49)
Будући да конструктивистички правац сматра да су норме
конституенте идентитета, тако европски безбедносни идентитет,
према присталицама овог правца, мора бити заснован на заједничким нормама које су везане за тај идентитет и које га одређују. Другим речима ЕУ, треба да поседује «стратегијску културу».
Заговорници овог приступа сматрају да постоји одређени степен
конвергенције око безбедносних претњи.50), нарочито након усва46) Franck Schimmelfennig, TheEU,NATOandtheIntegrationofEurope:RulesandRhetoric,
Cambridge University Press, Cambrigde, 2003, p. 84.
47) Stephanie Anderson, Thomas R. Seitz, «European Security and Defence Policy Demystified:
Nation Building and Identity in the European Union», ArmedForces&Society, vol. 33, n° 1,
2006, p. 25.
48) Видети Robert Hunter, TheEuropeanSecurityandDefencePolicy:NATO’sCompanionor
Competitor? RAND, Santa Monica, 2002; Stanley Sloan, NATO,TheEuropeanUnionand
theAtlanticCommunity:theTransatlanticBargainReconsidered, Rowman&Littlefield Publishers, Inc, Maryland, 2003.
49) Stephanie Anderson, Thomas R. Seitz, «European Security and Defence Policy Demystified:
Nation Building and Identity in the European Union», op.cit., p. 38.
50) Paul Cornish, Geoffrey Edwards, «Beyond EU/NATO Dichotomy : the beginnings of a European strategic culture», InternationalAffairs, vol. 77, n° 3, 2001, p. 596
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јања Европске стратегије безбедности, али тај процес је далеко од
завршеног.51)

3.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА
Неоспоран је значај неореалистичке школе у изучавању
безбедносне димензије ЕУ, будући да се ради о области која је «у
срцу» националног суверенитета, која је толико дуго била изван
процеса европске интеграције, и која је производ деловања најмоћнијих држава у оквиру ЕУ. Управо су Француска, Велика Британија и Немачка творци безбедносне политике ЕУ, те је реалистичко
објашњење понашања ових држава од велике важности за разумевање процеса развоја безбедносне политике ЕУ, као и за однос
тих држава према НАТО-у и САД-у. Јер, чињеница је да ће безбедносна политика остати у великој мери у рукама држава чланица.
Међутим, да ли се заиста образовање безбедносне политике ЕУ
може искључиво објаснити као тежња за уравнотежавањем САД-а,
као што тврди неореалистичка школа? Чак и да прихватимо ово
«поједностављено» поимање настанка ове политике, чини се да
ни тада није једноставно објаснити зашто би државе чланице ЕУ
желеле да уравнотеже САД која не представља претњу њиховим
интересима и са којом тесно сарађују у оквиру НАТО-а. Није најјасније зашто би европске државе биле више забринуте будућим
понашањем САД-а него, на пример, односима са суседима. Неореалистичка школа настоји да пружи објашњење кроз увођење појма
«слабог» (меког) уравнотеживања, који се своди на тежњу чланица ЕУ (само) да обуздају моћ САД-а. Ипак, као што неки аутори
уочавају, свака спољна политика може бити сагледана као покушај да се повећа релативни утицај државе, што неминовно може
да обузда друге државе.52) Исто тако, у неореалистичкој перспективи поставаља се питање зашто ЕУ спроводи операције управљања
кризама. Сет Џонс, на пример, закључује да је ово последица «такмичења» ЕУ са САД-ом. Ипак, ако погледамо досадашњу праксу,
нарочито на Балкану, видећемо да је ЕУ, у сарадњи и сагласности
са САД-ом, преузела операције у Босни, Македонији, па и на Косову. А, опет, ако сагледамо операцију Артемис у Конгу, која је била
прва самостална војна операција ЕУ, која је вођена без ослањања
51) Jolyon Howorth, «Implementing a «grand strategy», in Giovanni Grevi, Damien Helly, Daniel Keohane (eds.), EuropeanSecurityandDefencePolicy.TheFirst10Years(19992009),
Institut for Security Studies of the EU, Paris, 2009, pp. 35-44.
52) Jolyon Howorth, SecurityandDefencePolicyintheEU,Palgrave MacMillan, New York,
2007, p. 51.
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на средства и капацитете НАТО-а, и у којој је Француска била водећа нација, неки би реалисти рекли да је ово покушај Француске
да уравнотежи САД, тј. да је Француска желела да покаже да је
ЕУ способна да делује у овој сфери без помоћи САД-а.53) Међутим, оно што је тешко објаснити, ако ову операцију сагледамо у
том светлу, је присуство Велике Британије у тој операцији. Пре
се може рећи, ако ову ситуацију сагледавамо у реалистичком светлу, да је успех операције Артемис у Конгу је у великој мери последица француско-британског настојања да «европеизују» своје
колонијалне политике, и да их сместе у колективни оквир, а да
притом не угрозе своје националне интересе (Миршајмер). Ако се
позовемо на тврдњу Волца да се «међународна политичка теорија бави притисцима сутрктуре међународног система на државе,
а не и са тим како ће државе реаговати на те притиске»54), онда је
тешко објаснити безбедносну политику ЕУ из искључиво неореалистичке перспективе. Oвај концепт полази од принципа да сви
актери усвајају исту логику на међународној сцени. Али, ЕУ не
може бити схваћена као класична државна сила, нити као војни
савез. У наглашавању структуре међународног система (анархија), неореализам придаје мали значај унутардржавним факторима,
сматрајући да спољну политику држава покрећу исти системски
фактори, те се отуда државе посматрају као «билијарскекугле».55) У
неореалистичкој анализи безбедносне политике ЕУ, ова политика
се посматра као последица глобалних системских притисака који
проистичу из релативне моћи држава чланица ЕУ у анархичном
свету и универзалног трагања за заштитом против јачег.56) Неоли53) Catherine Gegout, «Causes and Consequences of the EU’s Military Intervention in the Democratic Republic of Congo: A Realist Explanation», EuropeanForeignAffairsReview, vol.
10, n° 3, 2005, pp. 437-438.
54) Kenneth, Waltz, «Structural Realism after the Cold War», op.cit., p. 27.
55) Džon Miršajmer, Tragedijapolitikevelikihsila, op.cit.,str. 33.
56) Занимљиво је становиштеЧарлса Капчана(Charles Kupchan)којисматра да се «немо
жезамислити» да ЕУ за десет или двадесет година стекне приближне војне ресурсе као
САД, те је стога вероватно да ће САД остати једина војна суперсила у блиској будућности. Међутим, и поред тога, не треба у овом углу сагледавати могућу «тежину» комунитарне Европе на међународној сцени. Аутор подсећа да су САД постале велика сила
тек током Другог светског рата, али да су већ у деветнаестом веку удаљиле европске силе из западне хемисфере. Оне су тако неповратно угрозиле расподелу моћи са две стране Атлантика, окончавши искључиви утицај Европе у источној Азији у Средњем Истоку. На сличан начин, сматра Капчан, ЕУ шири свој «демократскиипацификаторски»
утицај ка Истоку, те би повлачење америчких трупа из Европе заједно са проширењем
ЕУ дало искључиви утицај ЕУ у Евроазији, те би будућност кључних држава (Турска,
Русија, Украјина) била више одређена одлукама усвојеним у Бриселу него у Вашингтону. Тако би, закључује аутор, ЕУ а не САД, могле ускоро да буду најутицајнији актер у
«стратегијскомсрцу» света. ЕУ је, уосталом, већ дубоко укључена на Средњем истоку
и шири свој политички и економски утицај на источну Азију - Charles Kupchan, «Les
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берални институционализам, са своје стране, превазилази «уско
грудост» неореалистичког поимања безбедносне политике ЕУ, јер
не разматра безбедносну политику само као израз воље националних интереса, већ ставља у «политичкуигру» улогу институција у
развоју безбедносне политике ЕУ. Овај приступ се не задржава само на опису деловања институција, већ настоји да их прикаже као
значајне актере процеса европске интеграције. Нарочито је значајан принцип тзв. «међусобногобавезивања» («cobinding ») и условљености између институција и држава. Дакле, институције се не
сагледавају искључиво као инструменти у служби држава, већ као
структуре које су способне да интегришу «искуство и норме током
времена».57) Ипак, у случају безбедносне политике ЕУ, која почива
на међувладиној сарадњи, институције су ефикасне само у оној мери у којој су циљеви држава чланица заједнички и пројекти усклађени. Ако се, пак, осврнемо на конструктивизам,можемо да кажемо да је овај начин посматрања међународне политике користан,
јер омогућава да сагледамо да су пракса у управљању државом и
идентитет глобалних актера производи заједничких идеја, а не искључиво, како неореалисти тврде, производи објективне или материјалне структуре међународног система. Отуда постаје све популарније да се светска политика објашњава кроз колективне норме
и културу народа и држава. Ипак, конструктивистичко становиште
да сарадња држава у области безбедности почива на тежњи да се
образује безбедносна заједница путем норми и идентитета, које ће
допринети очувању и продубити осећај припадности заједници,
може се применити само делимично у случају безбедносне политике ЕУ, јер питање територијалне одбране и изградње европског
идентитета преко заједничке војске остаје недовршено. Исто тако,
кон вергенција националних идентитета кроз процес европске интеграције не може да објасни зашто је тек после четрдесет година
дошло до развоја безбедносне димензије ЕУ.
Сагледавање безбедносне политике ЕУ у светлу три наведена теоријска приступа није имало за циљ да «прогласи побед
ника», већ да укаже на чињеницу да је безбедносна димензија ЕУ
комплексна и suigeneris појава, те да је неопходно сагледати је из
угла све три парадигме како би се указало на ту комплексност и
оригиналност. Корене безбедносне политике ЕУ и њеног настојања да се наметне као значајан безбедносни актер треба тражити у
tribulations de l’Union. L’expérience américaine et ses implications pour l’Europe et pour les
relations transatlantiques», Annuairefrançaisdesrelationsinternationales, vol. 7, 2006, p.
638.
57) Christian Lequesne, «Comment penser l’Union européenne», op.cit.,p. 117.
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периоду хладног рата, јер од тада потичу две основне тешкоће које
су и данас присутне у развоју безбедносне политике ЕУ. Прва тешкоћа односи се на чињеницу да спољна политика и одбрана представљају израз националне суверености и да није могуће применити комунитарну логику у овој области. Друга тешкоћа представља
везаност Европе за НАТО у области одбране која отежава сваку
иницијативу «осамостаљивања» европске безбедности и одбране.
Ове две тешкоће нарочито су биле уочљиве приликом увођења у
Уговор о ЕУ одредби везаних за питања из војне области. Неки
аутори наводе да се ради о правом «ремекделудипломатскепро
тивречности», јер показују у којој мери је домен одбране деликатна и комплексна тема међу чланицама ЕУ.
Оригиналност безбедносне политике ЕУ огледа се у тежњи
да се она «европеизује», а да се истовремено сачува национални
идентитет. Ради се о сложеном процесу слагања националног и
европског, где се преплићу појмови интеграције, сарадње, заједништва итд. Државе чланице настоје да превазиђу искључиво националне оквире сарадње и да обликују ЕУ као глобалног актера.
Притом, и оне саме лакше спроводе своје интересе кроз колективни оквир, а правно регулисано деловање безбедносне политике ЕУ
ограничава и обликује понашање држава (либерализам). Међутим,
и поред «европеизацијеунутарЕУ», увек ће долазити до тензија
имеђу «европске» и «националне» компоненте (на шта указују неореалисти и неолибералисти). Ипак, пренос надлежности безбедносне политике на Унију указује на нову концепцију комунитарне
Европе, у којој државе «делегирају» своја овлашћења, што ремети
концепцију «класичне» (апсолутне) суверености. Безбедносна политика ЕУ омогућава кретање у правцу једног облика пост-модерне државе чија се влада ослања на управљање на више нивоа, и која
је заснована на националним и супранационалним институцијама.
У области безбедности и одбране, ЕУ се налази између две концепције: традиционалне дефиниције безбедности, која је искључиво национална, и која се показује недовољно у новом окружењу
које захтева све већу повезност држава, и нове дефиниције, која
би укључивала управљање на више нивоа. У овом новом правцу
ће се кретати европска амбиција у области безбедности и одбране.
Такође, трансатлантски однос је кључан за развој ове политике.
Безбедносна политика ЕУ не значи «избацивање» САД-а са европског континента, нити њено уравнотежавање, већ део дуготрајног
процеса изградње ЕУ као међународног актера и интеграције безбедносне политике ЕУ. Ипак, ради се о једном деликатном и амбивалентном процесу који је у великој мери условљен ставом САД-а,
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јер је област безбедности и одбране, за разлику од других области
европске интеграције, још од периода хладног рата везан за НАТО.
Овај однос је обележен тежњом ЕУ да своју безбедносну политику
установи у складу са процесом европске интеграције и специфичношћу природе ЕУ, али и да ту политику усклади са НАТО-ом.

DejanaVukcevic
LAPOLITIQUEEUROPEENNEDESECURITEETDE
DEFENSEDEL’UNIONEUROPEENNEDANSLATHE
ORIEMODERNEDERELATIONSINTERNATIONALES
Resume
Dans cet article, l’auteur s’efforce d’analyser le développement de la politique européenne de sécurité et de défense de l’Union
européenne dans la lumière de la théorie moderne de relations internationales. L’analyse sera orientée à l’école néoréaliste, l’institutionnalisme néolibéral et le constructivisme. Une vue de la politique de sécurité
et de défense de l’UE dans la lumière de ces trois paradigmes n’a pas
pour l’objectif de « proclamerlevainqueur », mais de démontrer que
cette politique représente un phénomène complexe et sui generis, et
qu’il est nécessaire de l’analyser par tous ces trois paradigmes afin de
démontrer la complexité et l’originalité de ce processus.
Motsclefs:la politique européenne de sécurité et de défense de l’UE, la théorie des relations internationales, le néoréalisme, le libéralisme institutionnel, le constructivisme.
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Resume
La politique européenne de sécurité et de défense de l’UE représente l’un de nouveaux projets de l’intégration politique européenne. Pourtant, la théorie moderne de relations internationales n’a pas
accordé suffisamment l’attention à l’étude de cette politique de l’UE.
Dans cet article, cette politique est envisagée dans la lumière de trois
paradigmes : le néoréalisme, le libéralisme institutionnel et le constructivisme. L’importance de ces trois paradigmes est incontestable pour
l’analyse de la politique européenne de sécurité et de défense de l’UE.
Le néoréalisme donne un diagnostic pessimiste sur le développement
de la défense européenne en estimant que les Etats ne peuvent pas partager leur souveraineté dans le domaine de la sécurité et de défense et
il met l’accent sur le rôle de la structure du système international, qui
oblige les Etats à une compétition pour la puissance. Le libéralisme
institutionnel place les institutions dans le jeu politique, s’opposant à
l’approche réaliste de l’intégration européenne qui tend à envisager la
construction européenne comme le seul résultat de la volonté des Etats
membres. Les neo-institutionnalistes ne nient pas le rôle essentiel des
Etats, mais considèrent que les institutions peuvent devenir des acteurs
ouvrant en faveur de l’intégration européenne. Ainsi, ils estiment que
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le développement de la politique européenne de sécurité et de défense
est un processus irréversible qui tient à une « européanisation » croissante de la politique de sécurité de l’UE. L’approche constructiviste se
demande comment les identités et les intérêts des Etats et des structures
sont construits et se modifient, de quelle manière les normes se sont
développées historiquement et façonnent l’identité des Etats et du système international. Il s’oriente sur l’analyse de la culture stratégique de
l’UE. L’analyse de la politique européenne de sécurité et de défense sous l’angle de ces trois paradigmes nous montre qu’il s’agit d’un processus sui generis, complexe et spécifique, qui suppose une superposition
complexe des niveaux nationaux et européen, selon des modalités qui
n’ont pas définitivement fixés, et où s’entremêlent les notions d’intégration, de coopération, de mise en commun,etc. Avec le développement
de l’Union européenne, et surtout sa dimension de sécurité extérieure,
on s’achemine vers une forme postmoderne d’Etat dont le gouvernement s’appuie sur une gouvernance multi-niveaux, basée sur des institutions nationales, supranationales. Dans le domaine de la sécurité et de
défense, on se trouve entre deux conceptions : la définition traditionnelle de la politique européenne de sécurité et de défense purement nationale qui s’avère inadéquate dans le nouvel environnement qui nécessite
une interdépendance de plus en plus accrue des Etats et une nouvelle
définition qui inclurait la gouvernance sur plusieurs niveaux. C’est dans
cette direction que s’orientera l’Europe de la défense.
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АМЕРИЧКАСТРАТЕГИЈАУКЛИЊАВАЊА
НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕПОСЛЕ
ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА(2)*
Сажетак
У овом чланку аутор прати вишедеценијске геостратегијске
напоре Сједињених Држава у обезбеђивању своје кључне улоге на
овом простору. Од Тршћанске кризе и Хладног рата, преко доба
интензивног помагања Титовој држави угроженој од Совјетског
Савеза, па до Осамдесетих, када почињу америчке активности за
разарање социјализма у Европи, Сједињене Државе су на простору
Југоистока Еврoпе увек билеprime mover. И данас кључно утичу
на геополитичке перспективе Србије и околних малих народа, као
што су и главни кривац за разарање југословенске федерације.
Кључне речи: глобално управљање, Доктрина Реган, безбедносна архитектура, тржишна демократија, демoкратски плурализам,
НАТО, природни ресурси, геостратегијска равнотежа.

VИНОВАЦНАСТАВЉАДА
ДОТИЧЕУЈУГОСЛАВИЈУ
После 1951, САД и Велика Британијаактивно помажу Југославији својим повољним кредитима. Они намеравају да ојачају југословенску привреду и да је представе свету као модел за Источну
Европу. У једном есеју о Југославији, амерички амбасадор у Београду, Ворен Зимерман, пише: „Током Четрдесетих и Педесетих,
Сједињене Државе испоручују Југославији на стотине милиона
долара економске асистенције.“1)
1) Видети:Warren Zimermann,Politica Internacional, ed. espagnolа,-Yugoslaviа, 5. de abril
1991.
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Систем југословенског самоуправљања процењује се на Западу као систем који се лагано удаљава од класичног марксизмалењинизма, и њиме се васпоставља нови развојни пут за свет, како
на економском, тако и на политичком и идеолошком плану. Због
тога западна помоћ постаје све масивнија. Истраживач Питер Прет
бележи: „Између 1950 и 1963, Југославија прима 5,4 милијарди долара помоћи. У 1961, западна подршка представља 47,4% буџетских прихода“.2)
У периоду 1951-1957, Американци испоручују Југословенима наоружање и војну опрему у вредности од 700 милиона долара, што је импресивна вредност од неколико милијарди данашњих
долара. Захваљујући тој помоћи, ЈНА бележи период убрзане модернизације, а и успеси оба Петогодишња плана су видни. Није
претеран ни закључак да је очувана југословенска независност деломпоследица интензивне америчке економске помоћи у периоду
1951-1957.
Амерички дневник „Вашингтон Пост“ коментарише 1961.
године: „Пола милиона тона пшенице није висока цена за повећање утицаја дивних идеја југословенских комуниста.“ А у 1962,
председник Џон Кенеди тврди: „Војна помоћ Сједињених Држава Југославији одговара националним стратегијским интересима
Сједињених Држава“.3)
У овим годинама се Југославија дефинише на Западу као
најлибералнија земља Источне Европе. Зато Американци, али и
Енглези и Французи, почињу и да одобравају стипедије за југословенску елиту, без обзира што је комунистичка. А можда и управо
због тога, са надом да се уз помоћ западне „меке моћи“ ти кадрови
преведу у капиталистички табор.4)
Процењује се у САД да Југославија у себи садржи клице тржишне привреде, отворене су јој границе, а готово милион њених
грађана запослено је у земљама Западне Европе. Огроман број тих
људи брзо се интегрисало у западна друштва и многе од тих животних навика полако преносе у Југославију тих година.5)
2) Видети:Peter Praet,Etudes marxistes,Belgique, 4eme trimestre 1992, p. 212.
3) Видети: Heuser,Western Containment Policies in the Cold War.
4) Пеђа Ристић, угледни српски архитекта данас, сведочи аутору, у Београду 2006, о свом
скуству са Фондацијом Fulbraight. „Био сам селекционисан за студијски боравак у
САД, шездесетих. Али, после ове селекције, касније сам ипак одбијен, уз више него
отворено објашњење запослених у америчкој амбасади у Београду: ‘Одузимамо вам
стипендију јер сте ви већ анти-комуниста.’
5) Видети: Roberto Rabel, Between East and West: Trieste, the United States and the Cold War.
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Свеукупно, за период 1951-1960, Америка помоћ Титу досегла је 2.7 милијарди долара на бази бесповратне помоћи. Колика
је то придата важност америчког естаблишмента Југославији илуструје и компарација са америчким трошковима за две своје директне савезнице, Тур ску и Грчку. Тито је добио двоструко већу
помоћ него Грчка и Турска заједно.
До значајних наговештаја промена у таквим односима долази почев од 1955, када ће Тито, после смрти Стаљина, почети
лагано да одмрзава односе са Москвом, а са Хрушчовим и да наговештава видну промену односа на боље. Тим приближавањем
Москви може се и тумачити Титов изненађујући политичкипотез,
у децембру 1957, замрзавањем споразума који је Југославија својевремено потписала са САД.6) Тито изненада процењује како је та
годинама корисна помоћ из САД, заправо са превише њиховог интереса: „То је њихова ствар хоће ли нам дати више оружја, или не,
али Југославија не може прихватити више оружја ако су услови
различити од оних који већ постоје - ако се покушава да се наметну нови услови у складу са неким америчким законом. Југословенски закони, а не они Сједињених Држава, су закони који се спроводе у овој земљи“.7)
Ипак, проћи ће пуних шест година пре но што Совјети почну да испоручују своје оружје Титу, 1962. Титова наведена изјава
представља нову политику Југославије. Његово понашање је готово потпуно истопило безрезервну подршку Вашингтона Београду. Наравно, реаговали су брзо и амерички политичари, традиционално веома осветољубиви према свима који се у свету огреше о
америчке каноне савезништва и послушности. Тако 1961. сенатор
Вилијем Проксмајер (Proxmire) успева у својој громогласној иницијативи у Конгресу да докине помоћ у храни Југославији, и да јој
се истовремено укине и статус најповлашћеније нације.
Атмосфери у Вашингтону отворено се супротставља нови
амбасадор у Београду, Џорџ Кенан, који подсећа кон гресмене „да
је Југославија одбила да се придружи Варшавском пакту, као и да
успоставља било какве специјалне аранжмане о војној сарадњи са
Совјетима.“8)
Ова епизода завршава се Кенановом оставком у Стејт департменту, због победесенатора Проксмајра, али су ипак препоруке овог великог стручњака за геополитику узете у разматрање
6) Споразум о обостраној одбрамбеној помоћи(Mutual Defense Assistance Agreement).
7) Цитираноу: Bruce McFarlane, Yugoslavia: Politics, Economics and Society, p. 117.
8) Цитирано у: Nora Beloff, Tito’s Flawed Legacy, p. 171.
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и америчка политика ће их применити касније према Југославији,
упркос свим врстама сарадње између Руса и Југословена, Седамдесетих. Америчка подршка, заснована на политици анти - совјетскогодвраћања, опстаје све до Осамдесетих, упркос Титовој политици, који се, изгодине у годину, све више приближава Совјетима.
Тако Маршал Тито кажеједној војној чехословачкој делегацији у
Београду, 1975: „Формално, ми нисмо чланица Варшавског уговора, али ако би ствар социјализма, комунизма, радничке класе, била
у опасности, ми бисмо знали где смо...ми имамо наше циљеве заједно са Совјетским Савезом.“ 9)
У децембру 1975, одмах по овој Титовој изјави, Хелмут Зоненфелд (Sonnenfeldt), помоћник државног секретара Хенрија
Кисинџера, говори пред америчким амбасадорима на дужности у
Европи: “О Југославији, ми и Западни Европљанитакође, имамо
интерес који су готово витални за нас у настављању независности Југославије од совјетске доминације...свако враћање Југославије назад у совјетску орбиту представљало би велико назадовање за Запад. Тако да смо заинтересовани шта ће се десити када
нестане Тито, и то нас веома брине.“10)
У 1977, бивши амерички амбасадор у Београду, Лоренс Силберман (Silberman)види америчку позицију не баш веома пријатном у Југославији: „Југославија види Сједињене Државе као краву
музару пре него бика - све сама вимена, без рогова.“11) Међутим,
Стејт департмент, сматрају многи Американци, наставља да буде
„крава музара“ током Шездесетих, Седамдесетих и Осамдесетих.
У пролеће 1982, америчка администрација даје, практично, наредбу групи југословенских поверилаца, преко свог заменика државног секретара за европскепослове, Лоренса Иглбергера
(Eagleburger), да наставе са операцијама нових кредита и прилагођавања у Југославији. Амерички банкари гунђају, али морају да
остварују политику Вашингтона. Експерти су сигурни да би без
ове интервенције Вашингтона, Југославија већ могла да 1982 буде
проглашена земљом банкрота.12)
Следи потом Иглбергерова посета Београду, 1983. године.
Он прати подпредседника Џорџа Буша и секретара одбране Каспе9) Видети:S. Pavlowitch, The improbable survivor, Yugoslavia and its problems, p. 120.
10) Видети: Robert L. Farlow, „US Interests and Policy Options in the Balkans“, in : Phillip A.
Petersen, ed., Soviet Policy in the Post-Tito Balkans, Studies in Communist Affairs, Vol., 4,
US Air Force, Washington D.C., 1978, pp. 37-8.
11) Видети:Laurence Silberman, „Yugoslavia’s ’Old’ Communism: Europe’s Fiddler on the Roof,“ Foreign Policy, Spring 1977, p. 16.
12) Видети:Marko Milivojević, The Debt Escheduling Process, p.137.
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ра Вајнбергера(Weinberger).Они потврђују кон тинуитет политике
подршке Југославији и наследницима Маршала Тита. 13)
Када западни кредитори на крају да наставе са бесконачним позајмицам, које су почеле Седамдесетих, амерички кон зорцијум „Friends of Yugoslavia“ сакупља значајну помоћ за дуг 1983
- 84. Сума страних поверилаца Југославије већ се удвостручила од
1968. до 1972, приближавајући се износу од 4 милијарди долара.
Али, ова свеукупна релативно скромна сума, опет се удвостручила
до 1976, а онда се пела убрзаније.14)
До 1988, амерички повериоци, влада, ММФ и Светска банка, уз учешће западних савезница у Европи, финансирају оно што
називају „Yugoslavia’s economic self - mismanagment“ (економско
само - злоуправљање Југославије“) и југословенскадуговања пењу
се на 20 милијарди долара. Тако је од 1949 до 1980, Југославија је
добила са Запада, највише од Сједињених Држава, између „35 et
80милијарди долара, у виду разноликих помоћи, укључујући лаке
кредите, и бесплатне војне помоћи.15)

VIРОНАЛДРЕГАНМЕЊААМЕРИЧКЕ
ЦИЉЕВЕУЈУГОСЛАВИЈИ
У Шездесетим и Седамдесетим, Сједињене Државе су за
одржавање јединства Југославије. Њихови добри односи са југословенским руководиоцима се настављају. Главна канцеларија
ЦИА у Европи дуго је имала базу у Београду. У амбасади је запослена мала армија од пар стотина „саветника“. Крајем Осамдесетих, Американци сматрају да ће јединствено југословенско тржиште бити профитабилно за америчке мултинационалке.16)
Према декласификованим документима до којих је дошла
америчка левичарска ревија „Covert Action“, септембра 1982, када се балкански регион чини још увек мање-више стабилним,
САД официјализују документ National Security Decision Directive
(NSDD) 54, насловљен „United States Policy toward Eastern Europe.“ Означена као тајна и декласфикована уз цензуру, 1991, Директива позива на проширене напоре за промовисање „тихе рево13) Видети:Marko Milivojević,Descent into Chaos:Yugoslavia’s Worsening Crisisp. 21-22.
14) Видети:Slobodan Stanković,„After Brezhnev’s Visit to Belgrade“,Radio Free Europe Research Report, November 19, 1976. p. 321-322.
15) Процена француског историчара Труда. Видети: Gilles Troude, Conflits identitaires dans
la Yougoslavie de Tito 1960 - 1980, Paris, Association Pierre Belon, 2007.
16) Видети:Michel Collon,Pokeur Menteur,EPO, Belgique,1998,p. 282.
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луције“ у раду обарања комунистичких влада и партија. Она наводи земље Источне Европе, али не помиње Југославију.
У марту 1984, један одвојени документ, NSDD 133, „United
States Policy toward Yugoslavia“ је усвојен и добио је још ограниченију декласификацију: secret sensitive, успостављајући „политику
Сједињених држава према Југославији.“17)
Директива каже „да ће циљ Сједињених Држава бити да
промовише тенденцију ка једној југословенској економској структури, оријентисаној ка тржишту, те да развија америчке економске односе са Југославијом на начин који јача њене односе са
индустриализованим демократијама“.
Ту се говори о капиталистичкој трансформацији. Механизми садрже клаузулу најпривилегованије нације, управитељство
ММФ-а, репрограмирање дуга, културне и образовне размене, информативне програме, посете на високом нивоу и о рестрикцијама
у дипломатском и конзуларном персоналу.18)
Ти циљеви су немогући за остваривање, све док ове источноевропске државе остану под комунистичким руковођењем. Због
тога је суштински амерички напор усмерен ка развлашћивању комунистичких влада. Амерички циљ за Југославију је, дакле, врло
сличан оном за земље Истока: пребацити их у капиталистички
табор. Али, и у овом документу постоје теме које су у потпуности, или делимично, затамњене, и даље под стриктном цензуром.
Током дуго година америчка влада процењује неопходним да одржава тајну о средствима притиска у корист промене у Југославији.
Важни елементи америчке политике у балканском региону, и посебно у Југославији тако и даље остају тајна. А постојање једног
документа одвојеног од других земаља Истока, а тиче се Југославије, подвлачи његову важност.19)

17) Појам означава да је велики део информација заснован на пресретнутим комуникацијама, или откривају постојање поверљивих веза са југословенским грађанима или организацијама.Чак и после „декласификовања“ 1990, NSDD 133 је и даље значајно цензурисана, са више од две трећине скривеног оригиналног текста. Али, та два документа
откривају ипак једну конзистентну политичку логику.
18) „The primary long-term U.S. goal in Eastern Europe was to (censored) facilitate its eventual
re-integration into the European community of nations…The goal of US policy( toward Yugoslavia) will be to promote the trend towards an effective, market-oriented Yugoslav economic
structure...(and) to expand US economic relations with Yugoslavia in ways which benefit both
countries and which strengthen Yugoslavia’s ties with the industrialized democracies“. У:
Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 282.
19) Видети:Sean Gervasi,Review Covert Action, no 43 - 44,у: Solidaire, 17. fevrier 1993.
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VIIПОЧЕТАКРАДОВАНАНОВОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈАРХИТЕКТУРИИ
ГЕОМЕТРИЈИЈУГОИСТОЧНЕЕВРОПЕ
Већ 1968, поводом совјетске интервенције у Чехословачкој,
видимо како Југославија и даље игра важну стратегијску улогу за
две супер-силе. Здењек Млинар (Mlynar), чешки интелектуалац који учествује у догађајима око Прашког пролећа 1968, пружа нам
занимљиву потврду ове тезе. Као члан новог чехословачког руководства, независног од Москве, он је директни учесник у „гангстерским преговорима,“како их назива. Млинар овако резимира
Брежњевљев говор од 26. Августа 1968: „Брежњев је, пак, запитао председника Џонсона да ли америчка влада још увек признаје
у потпуности Јалтанске и Постдамске споразуме. Он је 18. Августа примио следећи одговор: ‘Признање безрезервно важи за Чехословачку и Румунију, али, што се тиче Југославије, треба још
преговарати’!“ 20)
Сједињене Државе не желе да препусте Југославију својим
такмацима. Са слабљењем социјалистичког табора Осамдесетих,
амерички think tnaks промишљају геополитичке промене у Југоисточној Европи, и нарочито у Југославији. Стигло је тако време
за велике радове на новој безбедносној архитектури и геометрији
европског Југоистока.
Американци желе овде да изграде војне базе, како би стриктно кон тролисали и Европу, и Блиски исток, али и простор бившег
СССР - а. Инсталирањем својих снага на европском Југоистоку,
Американци могу да врше бољу кон тролу Руса и њихових стратегијских намера у Медитерану. То је такође добра стратегија да се
онемогући повратак комунизма у Европи. А укотвљујући се тамо,
по први пут у историји, они могу да контролишу стратегијске сировине. Балкан, а нарочито Југославија, представља витални стратегијски чвор за САД. Белгијски аутор Мишел Колон (Collon), види четири улога на овом стратегијском раскршћу:
„1. Кон тролисање нафтих и гасних путева: Балкан и Турска
су два стратегијска региона за приступ нафти на Блиском Истоку, и за огромне резерве Каспијског мора и Казахстана. Посебно
преко нафтовода и гасовода којима се обилно удвара и који снабдевају, и снабдеваће, Европу;
20) Видети: Zdenek Mlynar, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism; Одломци
објављени у часопису Telos, no. 42 (hiver 1979 - 80, p. 31- 55), и у: Le Debat, no. 9, p.35 41.
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2. Доминирање Источном Европом: доведене у капитализам, Пољска, Чешка Република, Румунија, Словенија, Хрватска,
Србија, итд., чине за западне мултинационалке обилате резервоаре сировина, јефтине радне снаге, извозна тржишта; 3. Слабљење и овладавање Русијом: елиминисати утицај Русије на Балкану,
ослабити је како би се спречило да постане империјалистички ривал; 4. Обезбеђивање војних база: припремити НАТО да ‘успостави ред’ у случају побуне у Источној Европи, или у Русији. Припремити га за интервенцију (против Русије, или сваког ривала) како
би се контролисала стратегијска богатства нафте и гаса.“ 21)
Југославија је одувек била љубоморна на своју независност.
Како то каже Шон Герваси, „она је била у средишту навлачења
конопца. Совјети су прижељкивали њено инкорпорисање у СССР,
Запад је настојао да је уведе, са другим земљама Источне Европе
и Балкана, ‘у Европу’ , то јест у капиталистичку светску привреду.“ 22)
У 1985, америчка амбасадорка у Уједињеним нацијама, професорка универзитета Џин Киркпатрик (Kirkpatrick), именује ову
нову стратегију, која ће ићи знатно даље од политике познате као
containment, „Реганова доктрина “.
Сукоби ниског интензитета (LIC) постају интегрални део
нове америчке доктрине. Она садржи у себи и Low intensity conflict(LIC), концепт рођен као одговор на совјетску опасност. Мисија
оружаних снага Сједињених Држава је глобална пројекција моћи
на стране територије. Potus (President of the US) не може више да
даје наредбу за велико развијање трупа ван америчких граница, без
дозволе Конгреса, тако налаже закон, War Power Act.
Доктрина је заснована на поимању да се истински рат дешава у сиромашном Трећем свету. Планирање и вођење операција су засновани на пет императива: политичка предоминација,
јединство напора, адаптибилност, легитимност и истрајавање.
Основна идеја америчке доктрине сукоба ниског интензитета је
следећа. Сједињене Државе не могу да одржавају статус суперсиле
ако не поседују капацитет провоцирања и победе против било које
друге силе која би довела у опасност приступ критичким интересним зонама. Ове операције воде се помоћу континуума сукоба, од
ангажовања у време мира, у највећим регионалним сукобима.
21) Видети: Michel Collon, Poker menteur, p. 209.
22) Видети:Sean Gervasi „Germany, U.S. and the Yugoslav Crisis», Covert Action Quarterly,
No. 43, Winter 1992-3.
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VIIIДОЛАЗАККАПИТАЛИЗМА
Крајем Осамдесетих, Југословени су и даље живели боље
него већина људи у Португалу, Шпанији, Тур ској, и извесним деловима Грчке. Нека врста савезништва опстаје током Осамдесетих
између Вашингтона и Београда. Због југословенске „тампон“ позиције, Американци имају посебан интерес за стабилност. Упркос
нелагодности са комунистичком „савезницом,“ нова Реганова администрација сачувала је овај привилеговани однос, надајући се
да ће доћи њен тренутак, када ће Вашингтон искористити најзад
растућу нестабилност Југославије. То ће бити тренутак за успостављање капиталистичке владе. Ричард Портис (Portes), главни економски саветник ЕУ, бележи: „Запад мора да гради таком да обавеже власти да не скрећу своју основну политику“.23) За тај циљ,
европски планери захтевају иреверзибилне „реформе“ у Источној
Европи: отварање ка светској привреди, и ка западном систему, либерализовање цена, приватизацију, стабилизовање државних финансија и националних монета. „Ове реформе морале би да значе дефинитиван излазак из социјалистичке планиране привреде“.
Владе Чехословачке, Мађарске и Пољске приступају готово у потпуности, док се Бугарска и Румунија придружују делимично.
У јануару 1989, Анте Марковић је именован за федералног
премијера. Сједињене Државе притискају да се убрза кооперативни
однос. Познат као југословенски руководилац наклоњен реформама оријентисаним ка тржишту, Анте Марковић је на ББЦ-ју описан као „најбољи вашингтонски савезник у Југославији“. У јесен
1989, непосредно пред пад Берлинског зида, А. Марковић посећује Буша Старијег у Белој Кући. Дневник The New York Times пише
да је „председник зажелео добродошлицу верности Госп. Марковића према економској реформи оријентисаној ка тржишту, и према
изградњи демократског плурализма.“24)
Марковић тражи „асистенцију Сједињених Држава за
остварење политичких и економских промена чему се противи
тврда линија у КП“.
Марковић тражи и пакет значајне помоћи од 1. милијарде долара, како би покренуо банкарски систем, као и више од 3 милијарде долара зајма од Светске банке. Он обећава реформе, али упозорава да ће „ове реформе донети социјалне проблеме, укључујући
пораст незапослености од 20% , и растућу претњу етничких и
23) У:S. Gervasi, Op. cit.
24) У:S.Gervasi, Ibid.
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политичких затегнутости између шест република и две аутономне покрајине земље.“25)

IXЈУГОСЛОВЕНСКОНЕСВРСТАВАЊЕ:
ИЗМЕЂУДВЕСТОЛИЦЕ
Титова међународна политика од 1955. је несврставање.Овај
покрет створен је у Бандунгу, у Индонезији. Југославија официјализује несврставање 1961, на првом састанку на врху у Београду.
Несврставање се веома брзо изопачава у „идеолошки инспирисану
фантазију, чији смисао је био да задовољи безграничну сујету диктатора“ ( М. Миливојевић).
Ова Титова оријентација била је, у ствари, једино могућа,
обзиром на споразум
Черчил - Стаљин, који пресеца будућу југословенску државу
50/50, током њиховог сусрета у Москви, октобра 1944. На Јалти,
фебруара 1945, Американци потврђују такође овај споразум. Политике Американаца и Совјета су присилиле Тита да балансира
између њих, и Тито се све више приближава Трећем свету.
Упркос масовном коришћењу америчке и британске помоћи,
од 1945-50, Тито се поново приближава Москви, и 1955. совјетски
лидер Никита Хрушчов стиже у Београд. То је нека врста извињења југословенским народима за политику друга Џугашвилија између 1948. и 1953.
У међувремену, Југославија потписује Балкански Пакт 1954,
са Турском и Грчком, као тренутак геополитичког узимања ваздуха.
Главна Титова стратегија је убрзано приближавање несврстанима, глобалном покрету Трећег света који се брзо разгранава.
Осматрачи у Вашингтону, Лондону и Паризу виде овај ангажман
Југославије као позитиван за такву земљу, која инсистира на својој независности и безбедности. Али, симпатије се смањују после
1961, године када је Тито домаћин Састанку на врху у Београду.
Помињу да га оптужују за пролиферацију комунистичких идеја у
Тре ћем свету, преко Покрета несврстаних. Популарност југословенског Маршала расте у свету, као и западне оптужбе да Тито гради анти - западно и про - совјетско светско јавно мнење. Британска
историчарка Нора Белоф(Bellof) дефинише Југославију из овог периода као „несврстану против Запада“.26)
25) У:S.Gervasi, Ibid.
26) У:Nora Bellof, Op.cit., Chapter 5.
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Ова авантура практично се окончава на Шестом састанку на
врху несврстаних (Sixta Cumbre de Non-allineados), 1979 у Хавани.
Фидел Кастро постаје заменик остарелог и оболелог Маршала Тита. Кастро јасно каже Титу, пред скупом, да је политика исте дистанце према блоковима, прошлост. То је нешто што је засигурно
заболело Маршала на крају живота.27)
Када су Совјети упали у несврстани Авганистан, децембра
1979, Тито одлази уболницу, где му је ампутирана нога и закован је
за кревет умирућег. Фидел Кастро води интензивну акцију убеђивања Покрета несврстаних да се приближи Совјетском Савезу, поводом очите агресије. Захваљујући Индији, која је такође оснивач
Покрета, ова агресија не пролази како ју је Кастро замислио.
После смрти Маршала Тита, Југославија у потпуности губи
своју позицију у Покрету несврстаних Деведесетих година прошлог столећа. Поменимо и да је румунски председник Николае Чаушеску такође имао аспирације да замени Тита, али без икаквог
успеха.

ХНАТО,ЈУЖНИБОК,ПОЧЕТАК
КРАЈАЈУГОСЛАВИЈЕ
За НАТО је Јужни бок периферијски театар који кон тролише
америчка Шеста флота, намењена операцијама у Источном Медитерану. То је подршка средишту Европе и подршка америчке политике Блиском Истоку. Али, НАТО Осамдесетих година не зна
прецизно своје дужности, као ни своју употребу, у случају неке
промене статус квоа на Балкану на штету евро - америчких интереса. Италијански адмирал Торизи (Torrisi ) тражи од своје владе,
децембра 1980, управо прецизно дефинисање политичко - стратегијских циљева уМедитерану. А француски аутор Иво Папарела
(Paparella), пише 1987: “У стварности, дискурси, доктрине и заузимање ставова показују да Запад свеукупно нема одговор на вероватну хипотезу у којој би се Југославија и Албанија реинтегрисале
у своју природну породицу. У 1976, Картер је изразио америчку
незаинтересованост за Југославију. Данас је америчка администрација живо заинтересована за Балкан и Југославију, али изгледа да не схвата унутарње југословенске проблеме, и нада се да их
разреши покривањем масом евро - кредита.“28)
27) Видети:Marko Milivojević,„Yugoslavia’s Security Dilemmas and the West“,The Journal of
Strategic Studies, Vol. 8, No. 3, September 1985.
28) У:Ivo Paparella, „Les Balkans et la defense du flanc sud de l’OTAN,“Defense Nationale,
1987, pp. 105 - 120.
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Сједињене Државе су током деценија биле за одржавање јединства Југославије. Оне су имали добре односе са титоистичким
руководством. Елаборисање доктрине Реганпочетком Седамдесетих значи агресивну геополитичку доктрину, која иде знатно даље
од Кенанове containmentдоктрине. Она заправо позива на глобални илегални рат против комунизма, користи све елементе државе
моћи за напад на Совјетски Савез и његове идеолошке савезнике,
како би извршила „максимални притисак“. И на крају се тај комунистички режим, исцрпљен и растакан унутрашњом кризом, притискан са свих страна, једноставно обрушава.
Југославија је најближа Европи, гледано из перспективе економске и политичке организације друштва. Она такође за Американце представља неминовну дестабилизујућу тачку Европе, ново
стратегијско бојно поље у невидљивом сукобу Европе и Америке
на крају 20. Столећа, простор који може да доведе у опасност, у одређеној кон стелацији догађаја, све постигнуто у европским напорима за уједињавање, током деценија. Аналитичари Стејт департмента, ЦИА и Пентагона, су посебно проучавали Европу и њене
слабе тачке, посебно екс - комунистичке просторе, који су природно хрлили у загрљај Европе Дванаесторице.
Природа америчке стратегије за Југославију и на Балкану
подразумева дистинкцију између стратегије и политике. Како пише Шон Герваси: „Стратегија се састоји од серије дугорочних циљева који се сматрају као мање - више компатибилних једних са
другима, и начина да се следе ти циљеви. Политика је серија акција вођених из дана у дан, или из недеље у недељу, у претпостављеној перспективи да се ти циљеви остварују. Сједињене Државе и
Немачка водиле су недопуштени скривени рат против Југославије,
током више од једне деценије“.
Први који је схватио да Американци планирају да се појаве
у балканској зони, био је екс - комунистички хрватски легендарни
лидер, преживели из Гулага, и из усташког конц-логора Јасеновца, дискретни протеже Ватлкана потом, највећи борац за независну
хрватску државу ХХ столећа, доктор Анте Цилига. У својој књизи
„Сам кроз Еуропу у рату,“ штампаној у Риму још 1978, Цилига
пише ову пророчку реченицу: „У Трећем светском рату, ако човечанство има несрећу да га доживи, Босна може да постане одлучујућа зна за излазак Руса на Медитеран, или Американаца на
Дунав, друга Кореја, и нешто још више“. 29)
29) „Планови НАТО за разарање Југославије потичу од пре 20-30 година,“ изјавио је почетком сукоба у Југославији, Словенац Петер Ковачич- Перишин, у „Политици,“ марта
1991.
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У Осамдесетим годинама, главни улог није више моћ, већ
економија. Сједињене Државе су уплетене у нову „трку за ресурсима“ широм света. Од тога зависи њихова будућа економска добробит. Према Шону Гервасију, ингениозном америчком стратегијском аналитичару, америчка политика на Балкану узима у обзир
следеће опште циљеве:
1. Створити нови балкански поредак интегрисан са Западом, или барем бити са њим повезан;
2. Обезбедити себи компетитивну позицију на Балкану;
3. Радити у тесној сарадњи са Немачком на реорганизовању
Балкана;
4. То такође чинити у уској вези са исламским државама, а
посебно са Турском и Албанијом.30)
Ова етапа америчке стратегије краја Осамдесетих имплицира слабљење југословенске државе, економски и различитим
субверзивним активностима. Таква стратегија опстоји од 1983 до
1989, када се геостратегијска равнотежа екстремно ремети, уз почетак обрушавања комунизма у Совјетском Савезу и у земљама
Истока Европе. Ове промене утичу на политику Вашингтона, који
реевалуира своје традиционално савезништво са Југославијом, која, опет, значајно губи своју геостратегијску важност.

ZoranPetrovic-Pirocanac
LASTRATEGIEAMERICAINEDEL’ENCLAVEMENT
DANSL’EUROPEDUSUD–ESTAPRESLA
DEUXIEMEGUERREMONDIALE
Résumé
Dans cet essai l’auteur suit les efforts géostratégiques de plusieurs décennies des Etats-Unis dans l’assurance de leur rôle-clé dans cette
région. Depuis la crise de Trieste et de la Guerre froide, par la période
de l’aide intensive à l’ état de Tito, menacé par l’Union soviétique, jusqu’aux années quatre-vingt, quand commençent les activités américaines pour la destruction du sociaisme en Europe, les Etats-Unis étaient
toujours un prime mover sur l’espace de sud-est de l’Europe.
Aujourd’hui toujours elles influencent de manière décisive les
perspectives géopolitiques de la Serbie et des petits peuples avoisinant.
30) Видети:Sean Gervasi,L’evolution de la strategie americaine en Yougoslavie, 1983-1995.
Синтеза говора професора Гервасија на Колоквијуму „Yougoslavie, Politiques, medias,“
организованом на Слободном универзитету у Бриселу, 23-25 марта 1995.
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Elles sont aussi le rpincipal coupable pour la destruction de la fédération yougoslave.
Mots – clés: gestion globale, Doctrine Reagan, architecture sécuritaire,
démocratie du marché, pluralisme démocratique, OTAN, ressources naturelles, équilibre geostratégique.
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КРИЗАЛЕГИТИМНОСТИИПРЕСТАНАК
ПОЛИТИЧКЕОБЛИГАЦИЈЕ,ИЛИ
ПРАВОИДУЖНОСТГРАЂАНСКЕ
НЕПОСЛУШНОСТИ
Сажетак
У чланку се указује на неопходност постојања сталног и континуираног процеса легитимизације политичке власти, јер у једном демократском друштву власт не може почивати на некаквој
apriori обезбеђеној и трајној легитимности, нити на тзв. аутолегитимизацији. У супротном, при одсуству или заказивању таквог
легитимизацијског процеса, долази до кризе легитимитета која, у
случају озбиљног дефицита овог својства власти, може произвести
ситуацију у којој не само да је могућ престанак важења политичке облигације грађана на послушност, већ је непослушност онда и
њихова грађанска дужност. Сходно томе, настоји се испитати да ли
је могуће прецизно утврдити на којој тачки или на ком свом степену криза легитимности изискује престанак ове политичке облигације, и које су то области које улазе у легитимизацијски основ и које, стога, морају бити предмет критичке анализе приликом сваког
тестирања легитимитета неке конкретне политичке власти.
Кључне речи: политичка власт, криза легитимности, политичка облигација, грађанска непослушност, природно право, позитивно право, „законско неправо”, „надзаконско право”,
људска права, „позитивирано природно право”, легитимизацијски основ, демократска уставна држава.
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Питањалегитимности политичке власти и политичке облигације грађана на послушност међусобно су тесно повезана, јер су
то две стране такорећи истог проблема. Како В. Становчић каже:
„Проблем легитимности је у ствари само на други начин постављено питање основа или принципа политичке облигације грађана”.1) Такође, непосредно везано за ову проблематику је и питање грађанске непослушности, која подразумева одређен однос
грађана према власти и њеним нелегитимним одлукама, изражен
у њиховом неприхватању и одбацивању или, пак, кршењу истих.
Због тога, анализа грађанске непослушности захтева и испитивање
принципа легитимности власти, као и утврђивање основа и карактера политичке обавезе на послушност.
Kроз историју политичке теорије и праксе изналажени су веома различити принципи и коришћена су разна средства у циљу
рационализације политичке власти и оправдања обавезе грађана да
јој се покоравају. Но, на савремене теорије политичке облигације
и легитимности, као и с њима повезане теорије грађанске непослушности, пресудан утицај имале су идеје друштвено-уговорне
теорије: о ограниченој влади формираној по пристанку и са сагласношћу грађана, о двостраности, квалификованости и релативности политичке облигације, као и о постојању извесних неотуђивих
природних права човека; а што је све заједно водило постулирању узајамне зависности и обостраних обавеза власти и грађана. С
тим што се по овим „савременим уговорним теоријама, друштво и
власт стално преиспитују и друштвене одлуке доносе путем преговарања и споразумима, тако да друштвени уговор више није само
хипотеза, већ средство владања које се непрекидно примењује”.2)
Тенденција која је дуго доминирала политичком теоријом, а
добрим делом је још увек присутна, јесте настојање да се тај пристанак и сагласност грађана тумаче као подршка коју они дају политичким властима, па се онда легитимност власти своди на веровање (убеђеност) већине припадника друштва у њену исправност, на
основу чега је они и прихватају, уз спремност да јој исказују послушност. То је последично водило снажном развоју јавно-мнењских
истраживања, којим се управо тежи да се утврди и измери подршка
коју код грађана имају поједине политичке опције. Велики утицај
на широко прихватање оваквог становишта извршио је Карл Фри1) Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI,
књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 49.
2) „Друштвени уговор”, одредница у: Бошко Мијатовић, Илија Вујачић, Танасије Маринковић, Појмовниклибералнедемократије, Службени гласник, Центар за либералнодемократске студије, Београд, 2008, стр. 50.
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дрих (Carl J. Friedrich), који је у масовној подршци грађана видео
искључив основ легитимности власти.3) Међутим, такав концепт
легитимности, заснован само на масовној подршци, преузак је и не
може обезбедити основ за ваљано тестирање легитимитета власти.
Јер, иако је већинска подршка грађана веома значајна и чак нужна,
она није самим тим и довољан услов легитимности неке власти.
О томе сведоче сви они случајеви тоталитарних режима XX века
који, и поред тога што су имали масовну подршку грађана, нису
имали својство легитимности. Осим тога, и демократска власт може, такође, у неким случајевима, постати нелегитимна. Путем добијања подршке грађана на фер и слободним изборима, свакако да
се обезбеђује начелна легитимност власти у једном демократском
друштву. Но, то не значи да је свака власт која је формирана на
легалан начин и која функционише у складу с принципом легалности, увек и по принципу аутоматизма легитимна. Не може једном
дат пристанак грађана, приликом формирања власти, значити некакву apriori дату трајну легитимизацију. Другим речима, „основ
власти се у динамици друштвеног развитка мора непрестано обнављати и потврђивати у раду и одговорностипредставника. Власт
није само резултат ауторизације”.4)
Стога се у савременој теорији захтева сталан и континуиран
процес легитимисања политичке власти, јер уколико би он заказао, то би значило кризу легитимности која, у случају озбиљног
легитимацијског дефицита, може произвести ситуацију у којој не
само да је могућ престанак важења политичке облигације грађана на послушност, већ је непослушност онда и њихова грађанска
дужност. То произлази отуда што политичка обавеза грађана према некој власти мора бити сразмерна степену њене легитимности.
Тако да „ако некој власти мањка то својство, она се можда и може
дуго одржавати, али ако се она не промени, пре или касније долази до тога да такву власт престану слушати, тј. покоравати јој
се они којима влада”.5) Поред тога, полазећи од става да је леги3) Карл Фридрих је легитимност одредио као „чињенично питање да ли већина оних који
под једну власт потпадају за ту владавину верује да је заснована на исправном наслову”
(Carl J. Friedrich, ManandHisGovernment, MacGraw, New York, 1963, стр. 232-46; према:
В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, op.cit., стр. 58). Касније ће
и многи други, попут Липсета (S. M. Lipset) и Истона (Easton), прихватити овакву формулацију легитимности и у своје дефиниције тог појма унети елемент веровања и убеђења грађана у исправност и целисходност власти и постојећих политичких установа.
Због тога ће овакве дефиниције легитимности и бити назване „Friedrichlike”.
4) Милан Матић, Човекиполитика, у: Милан Матић, Одабранадела, књ. IV, Институт за
политичке студије, Београд, 2007, стр. 51.
5) Наведено према: Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, op.
cit., стр. 46.
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тимност, као једна од кључних категорија политичке науке, нормативног карактера, инсистира се на томе да се њено испитивање
не може ограничити само на анализу подршке коју власт ужива у
друштву, односно анализу датих основа и начина функционисања
власти (легалности њеног формирања и функционисања), већ да се
мора спровести много шире критичко тестирање које би укључило
не само оно што је „дато”, него и оно што је „задато”; а то значи и
оне „услове које једна власт ‛треба’ да испуни да би се могла прихватити као легитимна”.6) Такво схватање је уобличено као последица развоја грађанске самосвести илити њихове критичке свести
о природи политичке облигације и основама легитимности власти,
а чиме је „померена граница између ‛права’ моћника и дужности
поданика”.7) Иако је питање легитимности власти веома старо питање, у смислу да су се прибављањем легитимности, изналажењем
и формулисањем њених основа и принципа, бавили политички
теоретичари и практичари, али и други, од најстаријих времена;
такође, иако је током историје криза легитимности власти била
малтене хронична појава, тек је, с развојем савремене демократске
теорије и праксе, модерно друштво с либерално-представничким
системом одговорне власти, који захтева не пуку пасивну послушност, већ пристанак грађана и њихову политичку партиципацију,
постало свесно ове кризе и њених последица, као и потребе њеног
превазилажења на начин који неће угрозити демократске тековине
цивилизацијског развитка.
Они разни принципи који су током историје коришћени за
потребе легитимизације власти, произлазили су из одређених легитимизацијских средстава која су у том смислу била веома функционална, а која се, по мишљењу В. Становчића, могу свести на
три различите врсте: право, религију и различите политичке и
идеолошке формуле8). Мада ни једно од ових средстава „рацио6)

Ibid., стр. 43.

7) В. Становчић, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, АналиПравног
факултета, бр. 1-4, Београд, 2001, стр. 4.
8) Становчић користи израз „политичке и идеолошке формуле” за означавање посебне
врсте легитимизацијског средства у смислу Москиног (Gaetano Mosca) појма политичке формуле, а то значи „у смислу политичке платформе у име које се једна политичка
класа обраћа онима којима управља и очекује њихово покоравање” (према: Војислав
Становчић, Властислобода, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд,
2003, стр. 334). Моска је желео нагласити да у развијеним друштвима владајуће класе
своју власт не оправдавају само на основу чињенице да је фактички поседују, већ теже изналажењу сложенијег и потпунијег основа легитимизације. Политичке формуле,
као скупови одређених исказа и ставова у функцији легитимизације власти, поред политичких идеологија у ужем смислу (којима је легитимизација власти тј. политичког
система непосредна функција), обухватају и појам идеологије у ширем смислу, одн. сва
она различита учења која имају политичко-идеолошку конотацију.
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нализације” власти није до данас изгубило своју легитимацијску
улогу, некима од њих се придаје већи или мањи значај или је, као
у случају религије, њихова употреба у те сврхе изобичајена и формално онемогућена, већ у зависности од одређене средине, њене
културе и традиције, као и врсте тамошњег режима и облика политичког система. Тако, на пример, док у развијеним демократским
друштвима, са секуларизованим државама, религија више не може,
или макар не би требало, да фигурира као средство легитимизације
власти, у оним где су верски закони инкорпорирани у позитивно
државно право, односно где се ово право темељи на верским прописима (као у случају тзв. шеријата), и где не постоји раздвојеност
цркве и државе, а посебно где је на делу формализован верски фундаментализам, овом средству легитимизације се још увек придаје
пресудан значај. Такође, свако од ових средстава легитимизације
не искључује истовремено коришћење и других таквих средстава, јер су она у ствари комплементарна, а пошто појединачно могу
бити недовољна, обично се међусобно и комбинују. Таква средства могу бити употребљена за потребе легитимизације власти
како од стране политичких идеолога, доктринара, теоретичара, па
и оних који претендују да буду научни посленици, и других друштвених актера (који углавном легитимизацији теже како би се,
утврђивањем основа власти, обезбедило опште добро и помирили
супротстављени интереси и захтеви, као и различита очекивања),
тако и од стране самих практиканата политике, тј. представника
власти (који процесом легитимизације желе да придобију подршку грађана и обезбеде њихову послушност како би учврстили и
олакшали свој положај). Како су, наиме, услед егзистенцијалних
и психолошких разлога, веома дубоки корени човекове потребе за
друштвеном организацијом, а што значи и за номичним поретком
са уређеним односима, који подразумева и нужно постојање друштвеног ауторитета, легитимизација политичке власти је општедруштвена потреба. Због тога, она и јесте двострани чин. Али, када
сами властодршци кон струишу легитимацијски основ своје власти
и на њему засновано сопствено објашњења због чега им се грађани
морају покоравати, уз својевољно наметање неке легитимизацијске процедуре, или пак када нека политичка снага, која не мора
бити на власти, нуди сопствену представу о својој улози за основ
своје легитимности, тада је реч о тзв. аутолегитимизацији.9) Ова
врста једностране легитимизације, међутим, у свом крајњем исходишту, има веома ограничен домет: „Више чинилаца може ути9) Аутолегитимизација се обилато користила у социјалистичким државама, док је
истовремено тема легитимности политичке власти у стручним анализама ту била избегавана.
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цати на то да и таква легитимизација буде прихваћена, али чим
се околности промене поставиће се питање сигурнијих или трајнијих (рационалнијих) темеља легитимности. Ако се тој потреби
друштва не удовољи или се она чак и не примети, онда то може
бити узрок кризе легитимности...”10) Постоји још једна специфична врста легитимизације власти - тзв. негативна легитимизација.
Овај релативно чест начин оправдања и рационализације власти
подразумева коришћење недостатака и омражености старе власти
у функцији легитимисања нове; а у ту сврху користи се и синтагма
„стари режим” која, поред критике старог, имплицира и априорну
легитимизацију новог режима.
Не пренебрегавајући легитимизацијски значај ни других поменутих средстава, овде ћемо посебну пажњу обратити на право
као један такав инструмент, с обзиром на то да је искуство показало да оно, иако на први поглед може изгледати неспорно и прихватљиво као довољан легитимацијски основ, крије у себи извесне замке, будући да може на један прилично софистициран начин
да произведе више него опасне последице, у виду легитимисања
разних недемократских и антилибералних одлука власти која је у
начелу демократска, али исто тако и у виду легитимисања неког
ауторитарног, па чак и тоталитарног режима. За ову потоњу могућност довољно упозоравајући је случај доласка Хитлера и његове националсоцијалистичке партије на власт, у складу са правом и
легалном процедуром, тј. Уставом тадашње Вајмарске Републике.
Право, као скуп унапред и свима познатих општих правила
која на релативно рационалан начин регулишу односе и сукобе у
друштву, успоставља легалност као „сагласност нижих норми са
вишим и усаглашеност понашања са таквим правилима”.11) Поред
тога, право може, под одређеним условима, обезбедити и легитимност власти и њених одлука, и то је тзв. легитимитет кроз процедуру (Ј. Хабермас /Jürgen Habermas/). Но, подвлачимо да су за то
потребни посебни услови које обликују одређени чиниоци: прво,
то је могуће уколико се конституисање и функционисање власти и
њене одлуке заснивају на правним правилима која су временом постала традиција (као што је случај, на пример, са више од две стотина година старим америчким уставом); али и то зависи од другог и кључног чиниоца, а то је квалитет и рационалност права, то
јест целокупног правног система. То значи да би право могло бити
основ легитимности власти једино ако постоји претходна легитим10)

В. Становчић, Власт и слобода, op. cit., стр. 328; такође, видети и цео одељак:
„Легитимизација је двострани чин”, у:Ibid.,стр. 327-34.

11)
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ност самог права. Другим речима, неопходна је, како је то назвао
Дејвид Дајзенхаус (David Dyzenhaus), „легитимност легалитета”
(legitimacyoflegality)12) као conditiosinequanonправне легитимизације политичке власти.
Проблем је, међутим, у томе што се овај кључни фактор легитимизације путем права често маргинализује, па се легитимитет своди само на легалност као такву; у смислу да се нешто што
се сматра легалним, дакле, сагласним са законом тј. неким правним извором, аутоматски проглашава и легитимним, без обзира на
вредности-циљеве и својства тог правног извора или уопште датог
правног система. Али, то никако не може бити легитимитет у правом или потпуном смислу. Законитост власти и њених одлука јесте
нужан услов њихове легитимности, али она не може никако бити
једини и довољан услов, како се то жели наметнути кроз нека, на
жалост, широко прихваћена мишљења, па и саму праксу коју у том
смислу обликују пре свега правници, као правни практичари, за
које је карактеристичан формалистички и правно-позитивистички
начин мишљења, насупрот правним и политичким теоретичарима
који се углавном не задовољавају самом легалистичком формом,
него истичу и захтеве везане за садржај права.
Но, и међу правним и политичким, односно друштвеним теоријама уопште има и оних које припадају таквом правном догматизму и позитивизму, а које су при том и данас врло утицајне.
Таква је, на пример, Веберова (Max Weber) теорија легитимних облика власти, по којој је у развијеним друштвима право, схваћено у
формалистичком смислу (као закон), најважнији и довољан основ
легитимности власти; при чему се таква „законита власт“ третира
као само један од облика, тј. идеал-типова легитимне власти. Проблем који ту настаје, а који Вебер очигледно не уважава, јесте тај
што таква власт, заснована на закону, иако одговара кон цепту правне државе, не мора нужно да подразумева и владавину права.13)
12) David Dyzenhaus, “The legitimacy of legality”, ArchivfürRechtsundSozialphilosophie, год.
82, бр. 3, 1996, стр. 324-60.
13) Позната је дистинкција кој а се у теорији прави између изворно немачког концепта правне
државе (Rechtsstaat), који се дуго карактерисао оним ужим, формалистичким значењем
у чијем је средишту појам закона, и изворно англосаксонског концепта владавине права
(ruleofthelaw); али се често превиђа развој самог концепта правне државе. Он је у свом
раном облику, како га је конципирао Роберт фон Мол (R. von Mohl) који је, по неким
изворима, у првој половини XIX в. први упторебио овај појам на систематско-теоријски
начин (види: Един Шарчевић, „Појам правне државе“, Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр.
10; мада има и другачијих мишљења, попут оног да је Адам Милер /A. Müller/ први
употребио тај израз /види: Jean-François Kervegan, „Хегел и правна држава“, Гледишта,
op. cit., стр. 27/), подразумевао једну материјалну, а не формалну, концепцију која је
индивидуалну слободу узимала као највишу вредност правног система. Такође, она је
укључивала и друге материјалне категорије, као што су правда, једнакост и сл. Но, након
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Исходиште таквог става може бити то да се и неки недемократски,
па чак и злочиначки системи власти, који се такође могу правно
регулисати и законски покрити, прогласе легитимним. Међутим, и
поред таквих опасних импликација које носи ово раздвајање права
од правде и морала и формулисање садржински испражњеног захтева за легалношћу, позитивистички и конструктивистички начин
правног и политичког мишљења14) био је одлика значајног броја теоретичара, још од Хобса (Thomas Hobbes) и Бекарије (C. Beccaria),
а посебно током XIX и с почетка XX века, као код Бентама (Jeremy
Bentham), Џона Остина (John Austin) и Ханса Келзена (Hans Kelsen), али и касније, на пример, код Харта (H. A. Hart).
Под утицајем Остинових позитивистичких идеја15), али и
идеја неких других теоретичара формалистичке оријентације, Келтога, већ у теорији Штала (F. J. Stahl), започиње процес формализације овог концепта,
кој и ће свој зенит достићи у време Вајмара. Чак ће се развити и један екстремни вид тог
формалног појма, који је водио даљем сужавању његовог значења, од „правне државе”
као „владавине закона” ка „правној држави” као „јуристичкој држави” (Jusitzstaat), одн
. „владавини судства“. Тако је концепт правне државе прошао својеврсну инволуцију
од једног претежно материјалног ка формалном појму, који је подразумевао то да су
политичке одлуке, закони и други акти само у формалном смислу правни (Лидија Р. Баста). Данас, међутим, постоји тенденција да се начело правне државе схвати у ширем,
метаправном смислу, у ком се оно приближава начелу владавине права, тј. захтеву за
успостављањем демократске уставне државе; стога је то сада један интегрални, одн.
двоструки формално-материјални појам, као резултат споја његовог позитивно-правног
и политичког поимања.
14) Позитивно-правна командна теорија права представља једну посебну (ауторитарну)
варијанту модерног правног и политичког конструктивизма, који је заснован на
„конструктивистичком рационализму“ (Хајек /F. A. Hayek/) као једном од два различита
правца модерног рационалистичког мишљења. Хајек упозорава да је овај конструктивистички рационализам, заснован на култу чистог разума, један сиров и најекстремнији
облик рационализма (Ф. А. Хајек, „Облици рационализма“, у: Студијеизфилозофије,
политике и економије, Paideia, Београд, 2002, стр. 31; 33). Карактеристика политичког и правног конструктивизма јесте настојање да се друштво уреди према „умним“
конструкцијама, које се сматрају рационалним обрасцем, а претпостављају унапред задате, свесно разрађене и свеобухватне планове за остваривање неке ексклузивне
политичке идеје. Други и диферентан начин рационалистичког мишљења и одношења
према друштвеним и политичким проблемима назива се „критичким“ (Попер /K. Popper/) или „емпиристичким рационализмом“ (Хајек га је раније називао и „наивним“).
У основи овог приступа стоји теза о ограничености људског разума и погрешивости
људског знања, те се на право и правни систем, као и на политику и политички систем,
гледа као на стално експериментисање са разним покушајима и њиховим одбацивањем
у корист идеја и установа које су се показале успешнијим и које су резултат релативно спонтаног еволутивног развоја (о томе у: Илија Вујачић, Политичка теорија:
Студије, портрети, расрпаве, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002, гл. II: „Модерни
рационализам и политичка теорија“, стр. 23-168; и одељци: „Политичке идеологије и
модели политичког мишљења“, „Конструктивистички и еволуционистички приступ“,
стр. 255-274).
15) Остин је у XIX веку развио тзв. императивну теорију права, заступајући школу правне
јуриспруденције, а структурални елементи његове дефиниције права су: суверен (чија
је власт правно неограничена) као творац позитивног закона, закон као заповест, право
као скуп заповести, дужност, деликт и санкције; док се питањима основа легитимности власти и мотива за послушност није ни бавио. Видети: „Правни позитивизам: Џон
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зен, који је иначе био либералне политичке оријентације, утемељио је своју „чисту“ теорију права (тј. „научну” правну теорију).
Он је сматрао да у правној теорији нема места природно-правним
идејама које су за њега биле само заблуде. Стога је то његово „чисто право“, очишћено од оваквих природно-правних заблуда, било
сведено на онај уски појам легалности; а то је значило схватање
правног система само као хијерархије правних норми са усклађеношћу оних нижих с вишима, док највиша уставна („основна“)
норма не подлеже том критеријуму испитивања. И код Келзена је,
такође, принуда битан елемент дефиниције права; чак, по њему,
та специфична техника остваривања правне норме, тј. заповести,
јесте суштина тако схваћеног правног поретка и државе. Таквим
правно-позитивистичким ставом Келзен је, као и многи други припадници те школе, настојао да обезбеди вредносну неутралност
правног система и државе. Но, то је завршило у таквом вредносном релативизму по коме, како је он у својој ранијој фази истакао, нема разлике између демократије и деспотије, пошто су обе
наводно правни пореци.16) У складу с тим је и његово становиште
да самовоља деспотске власти не значи ништа друго до правну могућност аутократе да, по својој вољи и без ограничења, доноси,
мења и укида опште или посебне правне норме; те онда и не чуди
његово признавање сваке суверене (државне) воље у форми закона
за право. Он ће тиме, како је оценио Данило Баста, разорити правду као кључну категорију правне филозофије и теорије.17)
Лео Штраус (Leo Strauss) је, са природно-правне позиције,
жестоко критиковао такав вредносни релативизам, по коме су све
вредности истог ранга, као и одбацивање природног права ради
наводног разликовања „чињеница“ од „вредности“, истичући да то
води нихилизму као „вредносном изједначавању узвишености и
нискости“.18) Управо су на рачун Келзенове „научне” теорије права
упућене чувене Штраусове речи, заоденуте у генералну критику
савремене друштвене науке: „Наша друштвена наука може да нас
упути, мудро или разборито, на методе којима можемо да дођемо до ма ког циља... зато што је неспособна да нам помогне да
Остин“; интернет: www.ius.bg.ac.yu/prof/materijali/dajgor/jusnaturalizam%20i%20pravni%20pozitivizam.ppt.
16) Такве ставове Келзен је изнео у свом раду Allgemeiene Staatslehre (1925), али их је
избацио у његовој проширеној верзији, објављеној после II светског рата под насловом
GeneralTheoryofLawandState(в. Општатеоријаправаидржаве, Архив за правне и
друштвене науке, Београд, 1951).
17) Видети: Ханс Келзен, Штајеправда, са поговором Данила Басте: „Келзеново разарање
правде“, „Филип Вишњић“, Београд, 1998.
18) Љубомир Тадић, „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa“, поговор у:
Leo Strauss, Природноправоиисторија,ПΛАТΩ, Београд, 1997, стр. 240.
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направимо разлику између законитих и незаконитих, праведних и
неправедних циљева. Таква наука је средство, и ништа више но
средство. Створена је да буде слушкиња било које силе или било ког интереса...“, јер „пружиће савет са подједнаком готовошћу
и тиранима и слободним људима.”19) Овако оштар став Штраус је
изнео пошто је искуство већ било показало да је прибегавање правном позитивизму ради вредносне неутралности и избегавања идеолошких злоупотреба права, било не само неуспешно, него да је
имало кон тра-ефекат, јер је управо такво становиште дало потпору
ауторитарним, па и оним тоталитарним режимима, попут националсоцијалистичког и стаљинистичког.20)
Често се истиче да правно-позитивистичке теорије и њихов
„бахат став према праву као пуком инструменту у рукама политичке (само)воље“21), имају корене у Хобсовој теорији суверенитета
која раздваја морал од права, формулишући као основ обавезности позитивног права не његов морални, већ принудни карактер.
За Хоб са је, наиме, закон само израз суверене политичке воље иза
које стоји довољна сила, тј. моћ, која може да обезбеди њено спровођење упркос отпору, и он је као такав једино мерило добрих и
рђавих радњи. Идући том линијом и сводећи целокупно право само на оно које важи и које се спроводи, а које проглашавају органи
државне власти, уз његово искључиво инструментално одређење
као средства политичке воље и третирање државне принуде као
његовог битног елемента, правни позитивизам је искључио сваки
метаправни основ (вредносни, етички, природно-правни, политичко-филозофски или правно-филозофски) права и правног система,
чиме су искључени и сви ванправни критеријуми за њихово испитивање и критику. Испитивање позитивног права се ту своди само
на испитивање његове ефикасности. Међутим, критеријум ефикасности не може бити сам по себи и критеријум легитимности, јер
ефикасност у спровођењу закона може бити само резултат државне принуде, а не и његове прихваћености као легитимног права.
Такође, постоје и она права, као што су основна права човека, која
су увек легитимна, чак и ако нема њиховог ефикасног остваривања. С друге стране, неефикасност у спровођењу права може значити и да се оно не прихвата, те као један вид аномије, то може бити
19) Leo Strauss, Природноправоиисторија,op.cit.,стр. 11.
20) Више о критици повлачења у правни позитивизам под видом идеолошке неутралности
у: В. Становчић, „Правни позитивизам, релативизам и ‘вредносни неутрализам’: Поистовећивање легалитета и легитимитета“, Правниживот, бр. 10, Београд, 1986.
21) Наведено према: Илија Вујачић, Политичкатеорија:Студије,портрети,расрпаве,op.
cit.,стр. 267.
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индикатор кризе легитимности власти. Аномија, као стање које се
одликује или одсуством правних и других норми или њиховим непоштовањем и губитком њихове друштвене вредности (Емил Диркем /Émile Durkheim/), и јесте један облик кризе легитимности. И
не само то, већ је она и „стање болесног друштва“22), односно показатељ „искварености поретка“23).
Али, како смо истакли, људима је номичност урођена потреба, те је добар закон нешто што је подједнако корисно и потребно
и грађанима и власти. Но, да би био добар, закон мора испуњавати
одређене квалитативне услове, то јест мора одражавати неке, у то
време општеприхваћене, стандарде и вредности. Због тога, како
наглашава Коста Чавошки, критеријум позитивног права мора бити „природно право, као један скуп моралних предпозитивних норми на основу којих се може процењивати да ли је позитивно право
рђаво или добро, и хоће ли потом држава, која се на таквом праву
заснива, бити рђава или добра“.24) То значи да су циљ и сврха права
његови изузетно битни елементи, који пресудно утичу и на његову
легитимност. Право мора свој смисао имати у тежњи ка достизању
идеала правде, ма колико овај био недостижан, јер би у супротном
била изневерена и сама његова цивилизацијска улога.
И поред тога, правни позитивизам је и у теорији и у пракси
игнорисао захтеве правде и морала, као и друге тзв. метаправне категорије и критеријуме. Полазећи од погрешне тезе да је „процес
'развода брака' између права и морала историјски започео... још у
време римског права“, те стварајући лажну представу да је „свет
система иморалистичка стварност“, дошло се до таквог позитивистичког закључка да је „морализаторски однос до таквог света
(правног и политичког система – прим. А. М.) просто-напросто
ирелевантан“ и, штавише, да „... тежи да поприми донкихотовске
димензије 'јуриша на ветрењаче'“.25) Теза да је раздвајање права од
морала одлика још римског права не стоји, јер је и сам Цицерон
правио разлику између позитивног права (ius positive) и природног права (ius naturale), сматрајући ово друго за извесне етичке,
22) Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти“, op.cit.,стр. 110.
23) Тако о аномији говори Коста Чавошки у раду: „Владавина права и аномија“, у: Миодраг
Јовичић (ур.), Успостављањемодернедемократскеиправнедржавеу Србији, САНУ,
Београд, 1997.
24) Нав. према: Душан Павловић, „Филозофски основи права“, приказ књиге: Коста
Чавошки, Уводуправ о I: Основнипојмовиидржавни облици (Издавачка агенција Драганић, Београд, 1994), Српскаполитичкамисао, бр. 1, ИПС, Београд, 1995, стр. 254.
25) Ове ставове, који су потпуно у духу правно-позитивистичког приступа, изнео је Дејан
Јеловац у: „Kako je moguća građanska neposlušnost u savremenom demokratskom poretku”;
интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/teksti/28nepokorscinash.html.
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по рангу више принципе, с којима оно прво мора бити усаглашено
да би било важеће. Управо је у оквиру школе природног права и
развијена најјача критика правног позитивизма. Реч је о једној хуманистичкој традицији која је веома стара и која се протеже још
од тзв. класичне природно-правне доктрине, зачете у старој Грчкој (по мишљењу Штрауса, њен утемељивач је био Сократ). Иако
су природно-правне идеје одбациване од правних позитивиста као
„бесмислене“ и „наивне“ или као нешто што представља, како још
каже Келзен, „охолост“, па чак иако се и ван правно-позитивистичког круга сматра да оне представљају један политички идеал који
није дао много практичних резултата, оне ни данас нису изгубиле
на свом значају. Јер, као што је Густав Радбрух (Gustav Radbruch)
још 1929. године истакао у виду једног од својих афоризама: „Идеје природног права су можда биле заблуда, али најплоднија заблуда
која се могла замислити“.26)
Овом теоретичару припада ауторство над оним и данас веома коришћеним појмовима, као што су „законско неправо“ и
„надзаконско право“. Када говори о феномену „законског неправа“, он има у виду доказиво неисправно позитивно право које не
може имати никакво оправдање за своје важење. Тако је, рецимо,
сматрао да када је реч о законима са самовољним садржајем, који
„људска права самовољно одобравају и одричу људима, онда ти
закони немају важење, онда им народ не дугује послушност, онда и правници морају наћи храброст да им порекну карактер права“27). И не само то, већ Радбрух иде и корак даље, па за државу
у којој постоји такво „законско неправо“ каже да је то „неправна
држава“(Unrechtsstaat). С друге стране, под појмом „надзаконског
права“ он подразумева природно право (или „умно право“) као извесна правна начела која су јача од било ког закона, али не третирајући их у смислу неког надпозитивног права, него пре у смислу
оног што бисмо могли назвати „позитивирано природно право“,
као што су то данас основна права човека и грађанина, која он и
експлиците помиње, мада она у његово време још нису била универзално кодификована, већ само кроз оне чувене националне декларације најразвијенијих земаља. Такво „надзаконско право“ он
узима као критеријум исправности и праведности закона, настојећи, дакле, да нађе позитивно-правне основе за то, уз избегавање
позивања на неко надпозитивно право (нпр. природни разум и сл.),
што представља и једну од тачака континуитета у његовој теори26) Наведено према: В. Становчић, „О основама и карактеру политичке облигације грађана“, op.cit., стр. 20.
27) Густав Радбрух, Филозофијаправа (1932), Нолит, Београд, 1980, стр. 266.
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ји, без обзира на њене различите фазе.28) То је, како оцењује Молнар, био компромис између, с једне стране, правног позитивизма и
вредносног релативизма, као Радбруховог основног опредељења, и
с друге, природног права и вредносног апсолутизма.29)
По Радбруху, три утемељујуће вредности права су: правда ( у
смислу недискриминације, односно „једнаког поступања са једнакима“, и она се узима као апсолутна вредност, неизводљива из неке
друге вредности), сврсисходност (у смислу корисности за народ)
и (правна) сигурност (као непроизвољност у стварању, тумачењу
и примени права)30). Али, како је био свестан правне стварности и
тешкоћа да се оствари оваплођење и сигурности и правде у праву,
он је решење нашао у формули по којој би правна сигурност и позитивно право које је обезбеђује имали предност, па чак и када је то
позитивно право садржински неправедно и несврсисходно, а само
у случају неподношљиво неправедног права, када је реч о „неисправном праву“ тј. „законском неправу“, предност би имала правда пред којом онда такав закон мора устукнути.31) Такво схватање
названо је „Радбрухова формула”, и она ће бити имплементирана
у немачкој правној пракси, посебно од стране немачког Уставног
суда, као једно од средстава правног савладавања тоталитарне прошлости, односно као „посебан облик правног гоњења одговорних
за почињено неправо у време (пост)тоталитарних режима“32); при
чему се мисли на елиминисање последица правног система како
тоталитарног нацистичког режима (у тзв. западнонемачкој варијанти Радбрухове формуле), тако и оног посттоталитарног кому28) На кон тинуитет Радбрухове теорије у тежњи да се избегне позивање на надпозитивно
право ради оспоравања исправности закона, указује Данило Баста, у: „Петнаест минута
о природи Радбрухове формуле“, Архивзаправнеидруштвененауке, год. 82, бр. 1-3,
1996, стр. 3-10.
29) Иако је првобитно био склон правно-позитивистичком приступу, Радбрух је касније,
са доласком нациста на власт у Немачкој, а нарочито после рата, постао његов оштар
критичар, сматрајући да су управо позитивизам и лутеранство онемогућили отпор нацистичким законима. Стога ће управо позни Радбрухови радови бити „први допринос
Немачке развоју теорије демократске уставне државе...“ (Александар Молнар, „Правно
савладавање тоталитарне прошлости“, у: исти аутор, Расправаодемократскојуставној држави: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002, гл. XXIII, стр.
162). У те његове позне списе спадају три текста која су касније уврштена у Филозофију
права: „Пет минута филозофије права“ (1945), „Законско неправо и надзаконско право“
(1946) и „Правда и милосрђе“ (1949); али, такође, ту спада и његов недовршени „Поговор” (1947) који је, у склопу са осталим текстовима, објављен тек 1999.
30) У свом „Поговору” за Филозофијуправа, он је додао још једну вредност права – истинитост, као „сестру правде“. Она, у Молнаровој интерпретацији, значи „веродостојно и
транспарентно формулисање садржаја правне регулативе“ (ibid., стр. 165, фн. 8).
31) О томе видети: Густав Радбрух, Филозофијаправа,op.cit.,стр. 288.
32) А. Молнар, „Правно савладавање тоталитарне прошлости“, op.cit., стр. 162; видети и
цео одељак ове главе: „Густав Радбрух и његова формула“, стр. 162-87.
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нистичког режима у ДДР (у тзв. уједињено-немачкој варијанти ове
формуле).
Може се рећи да је утицај традиције природног права данас
више него икад присутан, с обзиром на чињеницу да се доминантне теорије о људским правима ослањају на те старије хуманистичке теорије, као и на то да је једна од специфичних карактеристика
нашег времена својеврсна „еуфорија људских права“ (Р. Драјер /
Ralf Dreier/), како у теорији, тако и у пракси. Премда су данас ова
права позитивирана и у оквиру међународног права и у националним правним порецима, кроз уставно и законско право готово свих
земаља, тј. свих чланица УН, она се и даље сматрају природним
или, речено у духу америчке „Декларације независности”, „неотуђивим“. Суштину теорија о људским правима чини природноправно становиште да постоје извесна фундаментална права која
човек стиче самим својим рођењем и постојањем као људско биће,
те да му се она морају признавати без обзира на то да ли их позитивно право прописује или не, а и само ово право мора бити усклађено с њима да би се могло сматрати валидним. Основна права
човека, дакле, претходе држави и политичкој власти, те су старија
од њих и не могу бити њихова творевина, односно таква права људима не даје власт, јер им она не даје ни живот (идеја да је егзистенција човека независна од политичке заједнице у којој живи); а
њихова заштита је управо основна функција и сврха власти. И не
само што власт у случају угрожавања и непоштовања ових права
губи легитимност на унутрашњем плану, пред својим грађанима, и
тиме и право да захтева њихову послушност, него се излаже критици и осуди од стране међународне цивилне јавности, а у случају
њиховог систематског и грубог кршења, она губи легитимност и
у међународним политичким круговима, уз све пратеће последице које из таквог начина владања могу произићи. Јер, једноставно
владајућа идеја је да су „људска права и слободе не само елемент
човекове еманципације и социјалног и културног напретка, већ
и светског мира и међународног поретка.“33) Овакве концепције
људских права имале су значајан удео у спровођењу до краја оног
преокрета који је започео с нововековним оживљавањем теорија
друштвеног уговора, а који се тиче основа и карактера политичке облигације грађана и улоге њихових слобода и права. Људска
и грађанска права и слободе након Америчке и Француске револуција из XVIII века постали су нов, а данас и кључни елемент у
процесу легитимизације власти. Према савременим политичким и
33) Наведено према: Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти“, op.
cit.,стр. 68.
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уставно-правним теоријама, и то не само оним искључиво или уже
оријентисаним на тематику људских права, то какав положај има
човек и грађанин у неком политичком тј. уставном систему јесте
најважније за утрврђивање карактера тог система. Чак, на достигнутом степену развоја, „појам људских права постаје нека врста
неопходног корелата појма грађанске непослушности“34).
Принципи људских права су данас они меродавни принципи
који, како би рекао Хабермас, имају добре разлоге у своју корист,
те као такви они легитимишу и сам устав, то јест демократску
уставну државу. По Хабермасу, наиме, политичкој власти у модерној уставној држави не само да је потребан, него је она и способна
за један виши степен легитимитета, или моралног оправдања. Тако
висок легитимизацијски захтев који демократска власт сама пред
себе поставља огледа се у њеном очекивању да грађани признају
правни поредак, не из страха од казне и државне принуде, већ на
добровољној бази, у виду властите побуде. Полазећи од става да је
сама идеја правне државе израз „напетог односа“ између легалитета и легитимитета, као „два узајамно повезана момента“, наглашава се да и у демократској правној држави, без обзира на такав
њен карактер, легална правила могу бити нелегитимна, управо са
становишта ових општеприхваћених и за све разумљивих моралних принципа на којима се и темељи очекивање власти да ће је
грађани добровољно признати. Држећи се оног критичко-рационалистичког приступа, у оквиру кога се право и политика схватају
као изразито ревизионистичке категорије, Хабермас заправо указује на недовршеност пројекта демократске правне државе: „Из ове
историјске перспективе, правна се држава не појављује као готова
творевина, већ као наслеђени и иритирајући подухват, који се заснива на томе да под променљивим околностима може да одржава,
да обнови или прошири један легитимни правни поредак.“35) У том
смислу, када дође до кризе легитимности, тј. легалне повреде легитимитета или, другим речима, неправде у легалним облицима,
илегалне акције грађанске непослушности представљају само експерименте који доприносе одржавању виталности демократског
поретка и самог веровања грађана у његов легитимитет.36) Због то34) Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”,у: Предраг Крстић (ур.), Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Група 484, Београд, 2004, стр. 43.
35) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”,Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр. 59
36) Ту се Хабермас слаже са Дворкином (видети: Ronald Dworkin, „Civil disobedience“, у:
исти аутор, TakingRightsSeriously, Cambridge, Mass., 1977, стр. 206 и даље; такође и:
Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”,op.
cit., стр. 60).
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га, по Хабермасу, када дође до кризе легитимности власти, отказивањем своје послушности, непослушни грађани, као својеврсна
последња инстанца, врше улогу „чувара легитимитета“ демократске правне државе.
Но, Хабермас је, у складу са својим дискурзивним моделом демократије37) и оквиру своје критичке анализе касно-капиталистичког система либералне демократије, изложио тезу о кризи
легитимности власти као хроничном стању и једном од кључних
обележја модерних друштава. По њему, легитимацијска криза је
последица неразрешивих противречности које су инхерентне развијеним друштвима тзв. државног капитализма.38) Стога је она израз дубље, структуралне кризе капитализма и њом изазване кризе
административног уплитања, која је произвела повећану потребу
за легитимизацијом државне власти, а онда и кризу грађанске политичке јавности. Хабермас примећује да је у таквим условима
систематског ограничавања јавности у њеном рационализујућем
потенцијалу, идеја о грађанском самозаконодавству постала архаична. Међутим, како је, у складу с његовом теоријом комуникативног деловања, дискурзивна комуникација основна норма демократије и извор легитимације политичког одлучивања на свим
нивоима, за њега су легитимни само они интереси и на њима засноване одлуке који су у слободном и јавном дијалогу грађана аргументовано одбрањени као општи интереси и око којих је тим путем постигнута рационална сагласност. Отуда, по овом схватању,
у позном капитализму постоји перманентни легитимацијски дефицит у процесима политичког одлучивања. Дефицити легитимитета
настају увек, како он каже, када се не подударају аутори и адресати
политичких одлука. Услед таквих хроничних дефицита легитимације, политичко-административне структуре и могу да доносе политичке одлуке које су наводно у општем интересу, а у ствари су
само резултат компромиса њихових посебних интереса.
Без обзира на разнолика теоријска гледишта, у политичкој
пракси постоје различити облици или стања кризе легитимности
политичке власти. Другим речима, она се манифестује на различите начине који су условљени и степеном нелегитимности. Поред већ поменуте аномије, као масовног непоштовања постојећих
правних прописа, али и моралних и других вредности и стандарда,
37) О Хабермасовом дискурзивном моделу демократије више у: Александра Мировић,
„Дискурзивна демократија као специфичан облик делиберативно-демократског модела“, Српскаполитичкамисао, бр. 1, ИПС, Београд, 2009, стр. 45-84.
38) Тим се проблемом Хабермас бавио у свом познатом делу Problemilegitimacijeu kasnom
kapitalizmu (Naprijed, Zagreb, 1982).
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то су и: бојкот робе (нпр. у Америци или Индији под колонијалном
британском влашћу), пасивни отпор, активни отпор који некада
поприма и облик терористичких аката (што је данас веома раширена појава на глобалном нивоу), побуна и револуција.
Иако, неки савремени теоретичари, попут Драјера и Александра Молнара, настоје да утврде прецизан, позитивно-правни
критеријум легитимности власти и њених одлука, односно поуздан
и јасан основ оправдане грађанске непослушности, везујући га за
људска права као позитивирана природна права, у теорији још нема сагласности око ових легитимизацијских основа и критеријума.
А то значи да остаје отворено питање на којој тачки или на ком
свом степену криза легитимности изискује престанак политичке
(и правне и моралне) облигације грађана на послушност. Такође,
има и оних мишљења да не само што постоје потешкоће у формулисању јединствених и универзалних основа политичке облигације, него да је то и немогуће с обзиром на културну разноликост
савремених друштава. Тако, рецимо, Парек (Bhikhu Parekh) са становишта мултикултурализма критикује савремене „монокултурно
оријентисане теорије“ политичке облигације (а имајући заправо у
виду Ролсову (John Rawls) теорију правде) које, по угледу на оне
старе филозофије, полазе од погрешне претпоставке културно хомогеног друштва, те формулишу одређене експланаторне и нормативне принципе с претензијом на њихово универзално важење за
све чланове одређеног друштва и људе уопште. По њему, док је некада било који такав принцип који је заступан као основ политичких обавеза (пристанак, правичност, опште добро, самоостварење
и др.) заиста могао имати поуздану примену и дејство са релативно
једнаком моралном снагом за већину чланова неког друштва, данас
то више није случај због значајне културне различитости унутар
модерних друштава, чији припадници основ своје политичке облигације дефинишу различито, у зависности од средишњих вредности своје културне традиције. Стога, овај аутор закључује: „Добро
промишљена теорија политичке облигације, као и легитимности
и власти, нужно ће бити танка и формална, остављајући довољно
моралног простора да се различито испуни у различитим моралним традицијама“.39)
Има, међутим, и оних аутора који су такође генерално изразили скепсу у капацитете теорије да дâ неку општеважећу формулу
легитимности политичке власти, али који су се ипак упустили у тај
ризик. Тако је, на пример, Франц Нојман (Franz Neumann), и по39) Bhikhu Parekh, “Political theory: Traditions in political philosophy”, у: Robert E. Goodin,
Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press, 1996, стр. 503-18; интернет: www.fpn.bg.ac.yu/pages/p_id3/data/Bhikhu%20
Parekh%20prevod.doc.
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ред свог става да основ ослобађања од политичке облигације није
питање „права“ и теорије, већ савести, те тврдње да „уколико теорија себи приписује ту могућност само понавља празне, апстрактне формуле“40), ипак покушао да изведе нека минимална теоријска
начела са одређеним, како сам каже, политичким садржајем, чије
нарушавање чини политичку власт нелегитимном и даје право сваком човеку, било да је он тиме директно погођен или не, да пружи
индивидуални или колективни отпор њеним заповестима. Тај легитимацијски минимум, који Нојман изводи из става о човеку као
разумном бићу, обухвата четири принципа: правну једнакост свих
људи; општост закона (који погађају живот и слободу); неретроактивност закона; и поделу власти.
Ипак, једну од најпотпунијих кон цепција основа легитимности, која тиме омогућава и велику ефикасност у тестирању легитимитета неке политичке власти, даје професор Становчић, који је
велику пажњу у свом научном раду посветио овом, по њему, кључном политичком питању. Он истиче да се легитимном политичком
влашћу може назвати само она власт која је призната и која с неким
ваљаним основом захтева покоравање грађана својим заповестима, а који јој онда обезбеђује и право на то. Такође, он истиче и
да је својство легитимности основни начин разграничења између
пуке моћи („голе силе“) и институционализоване и конституционализоване власти; а посебно указује на неопходност прављења
разлике између легитимизације политичке власти, односно конкретних влада, и легитимизације или оправдања чињенице и потребе постојања државе, што се иначе често занемарује. Полазећи
са таквог становишта, он издваја три области или групе чињеница
које улазе у легитимизацијски основ и које због тога морају бити
предмет критичке анализе у теоријским и емпиријским истраживањима легитимности неке власти. У прву такву област спадају
систем вредности и циљеви, које свака власт, без обзира на историјску епоху и различитост њиховог конкретног садржаја, обећава,
заговара и пропагира како би придобила подршку грађана. Затим,
другу област чине средства која испитивана власт користи да би
40) Позивајући се на чињеницу да је чак и Хегел, иако то није сматрао неким правним
питањем, признавао да савест човека (његов „унутрашњи глас“) може доћи у сукоб
с позитивним правом, Нојман каже: „Нема општег правила које утврђује када човека
његова савест оправдано ослобађа послушности законима државе. Тај проблем свако
мора решити сам. Уколико се одлучује на отпор, не може се додуше позивати ни на
какво право, али ће стећи наше симпатије“ (Franz Neumann, „O granicama opravdane
neposlušnosti”, у: F. Neumann Demokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i
pravnojteoriji, Naprijed, Zagreb, 1974, стр. 179). Но, он припада оној традицији која још
не прави разлику између приговора савести и грађанске непослушности, а такође, како
можемо приметити у овом његовом тексту, грађанску непослушност великим делом
поистовећује и с правом на отпор тиранији.
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остварила обећане и заговаране вредности и циљеве. Реч је о анализи инструментализације оног система вредности, у коју спадају
политичке и правне установе и процедуре, односно политички и
правни систем, али и економски систем такође. И последњу, али
веома битну област испитивања легитимности чине последице и
резултати деловања власти и примене одређених средстава. Њихова процена је неопходна, јер се може десити да прокламовани
циљеви и вредности, иако су неспорни, избором средстава или начином њихове примене, остану нереализовани, а дата обећана изиграна (то укључује и критичку анализу односа између расположивих потенцијала и постигнутог, као и утврђивање цене одређених
резултата и њихову компаративну анализу са резултатима који би
се добили коришћењем другачијих средстава и поступака).41) Ова
подручја легитимизације одликују се, међутим, и неким противречностима, тако да поједини елементи могу припадати сваком од
њих, као што је то случај с правом: оно спада првенствено у област
средстава, тј. има инструментални карактер у односу на циљевевредности, али оно може и само фигурирати као вредност, а такође може бити и резултат остваривања неких вредности, на пример
вредности владавине права. Насупрот обичају да се у разматрање
узме само једна или две од ових области, Становчић инсистира на
потреби да се све оне испитају, и то како појединачно, тако и кумулативно, јер да би нека власт имала ваљан легитимацијски основ и
била верификована као легитимна, мора задовољити у сва три ова
подручја.
Можемо, дакле, закључити да ако се, на основу оваквог тестирања легитимности, одриче постојање тог својства некој власти
(или неком закону, политичкој мери, одлуци, па и читавом правном и политичком систему), за политички (само)свесне грађане, са
развијеном цивилном политичком културом и изграђеном снажном
моралном и интелектуалном личношћу, то би био више него јасан
знак да таква власт не заслужује њихово уважавање и послушност.
То би за њих значило границу где престаје важење њихове политичке облигације, а актуелизује се не само њихово природно право,
већ и њихова природна дужност на спровођење грађанске непослушности, која би, уколико је успешна, требало да резултира у отклањању легитимизацијског дефицита и враћању политичке власти у
легитимне, демократске уставне оквире или, пак, у успостављању
истих, ако они нису били раније у потпуности развијени. То би
водило превазилажењу кризе легитимности која представља најдубљу могућу политичку кризу, то јест кризу саме политичке власти,
41) О томе видети: В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти“, op.cit.,стр.
94-6.
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пошто она показује њену рањивост, а гледано на дуги рок, и њену
немоћ и неспособност да се одржи. Премда нека власт може да се
одржава, и поред одсуства или недостатка своје легитимности, па и
поред активности грађанских непослушника, захваљујући, наравно, сили која стоји иза њених заповести, када се рашири и омасови
свест о њеној илегитимности, и то како код њених грађана, тако и
на међународном плану, код других међународних субјеката (ово је
данас од посебног значаја због промењеног схватања државног суверенитета, које много еластичније тумачи традиционално начело
немешања у унутрашње послове других земаља), она ће неминовно, пре или касније, доживети пропаст. Једноставно, владање без
подршке својих грађана и без поштовања одређених фундаменталних вредности, а пре свега основних права човека која се данас
сматрају цивилизацијском тековином првог реда, уз ослањање на
голу силу, представља нерационалан начин владања, који никако
не може бити трајан, а ни превише дуготрајан. То произилази из
једне значајне истине да „сила не чини право и да смо дужни покоравати се само легитимној власти“.42)
Јер, грађани немају само дужности према држави и њеним
законима, већ – како Дворкин истиче – и према моралу, сопственој
савести, части, другим цивилима и институцијама свога друштва,
те су дужни да следе законе и одлуке политичке власти само до
оног момента када почињу озбиљно да сумњају у њихову праведност и легитимност. Тада започиње друга врста њихове грађанске
дужности – дужност грађанске непослушности.

AleksandraMirovic
LEGITIMACYCRISISANDTERMINATIONOF
POLITICALOBLIGATION,ORTHERIGHT
ANDTHEDUTYOFCIVILDISOBEDIENCE
Summary
In this text author underlined necessity of existence of an everlasting and continuous process of legitimization of political authority,
because in one democratic society the ruling authority cannot be established on some sort of a priori secured and continuous legitimacy
or so-called self-legitimization. If it is not possible, due to absence or
failure of such legitimization process, there comes a legitimacy crisis
42) Жан-Жак Русо, Друштвениуговор:Опореклуиосновиманеједнакостимеђу

људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд,
1993, књ. I, гл. III, стр. 30.
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which, in case of a serious deficit of this virtue of the authority, could
create a situation implying not only possibility of cessation of validity
of political obligation of citizens to obedience, but also a possibility that
disobedience becomes civil duty. In line with this, the author’s objective in the text is to find out whether it is possible to conclude the exact
point or exact level at which the legitimacy crisis calls for cessation of
this political obligation. The other objective is also to find out the fields
that are encompassed within this legitimization basis and that consequently need to be an object of critical analysis in time of every testing of
legitimacy of certain concrete political authority.
Key-words: Political authority, legitimacy crisis, political obligation, civil disobedience, natural rights, positive law, ”legal non-law”, ”supralegal law”, human rights, ”posited natural rights”, foundation of
legitimization , democratic constitutional state.
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Abstract
In one democratic society basic legitimacy of political authority
is provided by getting support of citizens on fair and free elections. However, that does not imply that each government formed in legal way
and functioning in accord with the principle of legality is always and
by principle of automatism legitimate. The support of the citizens, one
given to some political authority in the process of its formation, cannot
provide some apriori continuous legitimization. Therefore in current
theory there is underlined a necessity for an everlasting and continuous
process of legitimization of political authority. If that fails, there comes
a legitimacy crisis which, in case of serious legitimization deficit, can
create a situation implying not only possibility of cessation of validity
of political obligation of citizens to obedience, but also a possibility
that disobedience becomes civil duty. It is a consequence of the fact
that political obligation of the citizens toward their government should
be proportional to the level of its legitimacy… In addition, starting with
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the principle that legitimacy is one of the key categories in political
sciences and has normative character, it is underlined that testing of the
legitimacy cannot be limited only to the analysis of social support to
some government, or to the analysis of given foundations and ways of
functioning of the government (that is, to legality of its formation and
functioning). Instead of it, it is underlined that it is necessary to provide
for a more thorough and critical testing including not only “given”, but
also “ordered” (implying defined qualitative preconditions and standards that one government should fulfill in order to be considered a
legitimate one.) This comprehension is founded as a consequence of
development of critical awareness on the nature of political obligation
and the basis of legitimacy of political authority, or, in other words, on
the grounds of development of civil self-consciousness. The issue of legitimacy of political authority has been a very old issue, in the context
that political theoreticians and practicing people and many other people
have been trying to provide definition for establishment of its foundations and principles. Also, since ancient times the crisis of legitimacy of
political authority has been noted as almost a chronic phenomenon. It
was only through development of contemporary democratic theory and
practice that modern society with its liberal- representative system of
responsible government demanding not a mere passive obedience but
also support of citizens and their political participation, has become
aware of this crisis and its consequences, as well as the need for overcoming it in the way that would not infringe democratic achievements
of civilization development.
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ
ИИНДИВИДУАЛНАПРАВА

-НеколикозабележакаповодомКимликиног
третирањафазамултикултурализмаСажетак
Овај рад бави се начелним проблематизовањем тренутне позиције мултикултурализма као политичке и филозофске теорије.
Наиме, кроз преиспитивање трију фаза дебате кроз које је прошао
мултикултурализам, по виђењу једног од његових најеминентнијих
заговорника, Вила Кимлике, у раду се показује да је прелаз из прве,
чисто комунитарно оријентисане фазе мултикултурализма у другу,
либерално оријентисану фазу, теоријски неоправдан и незаснован,
те да стога и тренутна преокупација мултикултурализма исказана кроз “трећу” фазу није по себи саморазумљива. Преиспитивање
Кимликиног легитимизовања позиције мултикултурализма одвија
се кроз неколико корака. У првом кораку се доказује да мултикултурализам у својој намери да се интегрише са елементима либералне
теорије неминовно врши недозвољену редукцију и осиромашење
појма индивидуалних права и слобода, како су оне конципиране у
традицији класичног либерализма. У другом кораку, показује се да
такав поступак и таква стратегија нису карактеристични само за
мултикултурализам, већ и за читав скуп политичких теорија које
полазе од парадгиме и вредносног склопа “државе благостања”.
На тај начин, проблематизују се основни појмови ових теорија
(“политика редистрибуције”, “групна права”, “позитивна дискриминација”, “позитивна слобода”, “политика признања”) да би се
указало на њихово антилиберално значење и, повратно, да и мултикултурализам не заслужује епитет “либералне теорије”. Крајњи
закључак је да се мултикултурализам тешко може одбранити од
оптужбе за колективизам.
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Размишљање о специфичним феноменима политичке теорије скоро увек имплицира једну нарочиту тешкоћу и, могло би
се рећи, опасност. Са једне стране, чини се да приступачност материјала којим се бавимо (онога што нам је „пред очима“, као и
сазнања из политичке историје), за разлику од неких других, чисто филозофских тема и интереса, представља велику предност и
омогућава сигуран напредак сазнања, док са друге стране, лична
мотивисаност и заинтересованост за текућа збивања може завести
и одвући далеко од чисто теоријских интереса и трагања за истином. То ће рећи да се наше размишљање не руководи само и увек
теоријским интересима и потребама конзистентности (чак и тамо
где се од њега то и очекује), већ и мотивацијама које нису везане за
ове интересе и које долазе из сфере онога што бисмо могли назвати
светом обичне политике. Одатле се, онда, представе које стварамо
у оваквом процесу могу преточити и у „озбиљне“ научне поставке
и теорије. Када се политички интереси увуку у политичку теорију
(или у било коју теорију) и када постану основи мотор њеног развоја, онда то свакако користи онима који стварају ту теорију, може
користити онима који жељно очекују њену практичну имплементацију, али не нужно и теоријском интересу и питању „истинитости“ теорије. Управо је то случај, како се чини, са теоријом „мултикултурализма“.
Наиме, по мишљењу њених главних заговорника и предводника, пре свега Чарлса Тејлора и Вила Кимлике, фактичка имплементација и доминација идеја базираних на концепту мултикултурализма у великој мери указује не само на њен практични успех,
већ и на победу у односу на друге теоријске алтернативе. Мултикултурализам је данас теорија „овенчана ловоровим венцима“ која
се не може игнорисати; њене вредносне претпоставке представљају готово императив популарних политичких предлога за подручја
у којима одређене групе теже „признању“ и „уважавању“, а и генерално, као општеприхватљив модел друштвене организације (институционална димензија мултикултурализма). О томе сведочи и
чињеница да популарне тезе теорије мултикултурализма теже да се
преточе и у вид званичних докумената међународних организација
попут УН или Европске уније (Становчић, 2004, 18-19), што указује на то да је задобила статус владајуће политичке парадигме и
постала вјерују свих „прогресивних“ политичких актера, као и интелектуалаца заинтересованих за друштвена збивања. Штавише, у
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оквиру широко схваћеног значења одреднице „либерална теорија“
теорија мултикултурализма данас представља њен најистакнутији
производ, а својом прогресивношћу и антиципаторским капацитетом у погледу захтева времена1) показује свој изразито „прогресиван“ и „up to date“ имиџ.
До своје „зрелости“ и теоријске заокружености мултикултурализам је дошао кроз неколико фаза о којима говори Кимлика. У
првој фази „одбрана мултикултурализма подразумевала је заступање комунитаристичке критике либерализма и схватање мањинских
права као одбране кохезивних и комунално оријентисаних мањинских група од узурпације либералног индивидуализма“. (Кимлика, 2009, 327) У другој фази се интегрисао са „либерализмом“, успевши да покаже да „нека... мањинска права повећавају либералне
вредности“ (Кимлика, 2009, 379), да би у трећој фази, у којој је
достигао своју пуну теоријску зрелост и широку подршку, главна
преокупација била решавање питања „да ли напори већине у изградњи нације доводе до неправде према мањинама“. (Кимлика,
2009, 384). На основу фаза кроз које је прошао, види се да је данас
мултикултурализам превазишао „стерилну расправу о индивидуализму и колективизму која (...) води у погрешном правцу“ (Кимлика, 379) и обезбедио себи чврсту позицију међу „либералним“ теоријама, те да му сада преостаје само оно главно, а то је решавање
спорова које „етнокултурно неутрална“ држава – руковођена „заобилазном“ и „осмишљеном“ стратегијом промовисања културе и
вредности већине – има са захтевима за институционализацијом
групних права, нарочито права мањина, али и других „угрожених“,
„недовољно признатих“ и социјално „прихваћених“ идентитета.
Но, ову врсту самоуверености главних интелектуалних предводника мултикултурализма треба преиспитати, бар што се тиче
концептуалног нивоа расправе. Кимлика не даје аргументе у прилог тези да је „ствар решена“ у погледу прве фазе расправе (спора
индивидуалиста и комунитариста), већ читаву ствар правда фазним
током дебате. Смер одвијања расправе по себи не гарантује да се
иде у добром правцу, бар што се тиче теоријских обзира, нити да
је, у овом случају, комунитарна страна однела превагу. Напротив,
1) Теорија мултикултурализма не односи се само на питање групних права етнокултурних
група (мада је то њена примарна преокупација) већ и на специфична права посебних
или угрожених група, попут хомосексуалаца (нарочито питање „геј“ бракова), особа са
инвалидитетом, „женских права“, итд. Антиципаторни капацитет ове теорије састоји
се у томе што нове и веома актуелне захтеве времена у виду посебних „људских права“ и политике „признања“ (појава нових колективних идентитета) мултикултурализам
спремно дочекује и прихвата под своје окриље, док општа концепција државе благостања – због своје претежне оријентације на економску димензији „права“ и „једнакости“,
не може пружити адекватан и целовит одговор на њих.
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питање статуса колективних права остаје дубоко теоријски спорно.
Са друге стране, позиционирање мултикултурализма у табор „либерализма“ обилује многим и озбиљним тешкоћама, те далеко од
тога да је реч о „решеном питању“.
Уколико би се показала неоснованост оптимизма заговорника мултикултурализма у погледу ове две ствари, онда би аутоматски били релативизовани и значај и заснованост трећег питања (које се тиче тренутног стања дебате), управо због тога што
оно представља, прво, резултат развоја до кога је дебата дошла и,
друго, коначну потврду легитимности основног захтева и импулса мултикултурализма са којим је дебата започела. Наиме, питање
угрожености мањинских група или мањинских култура/идентитета од стране већинске културе (питање доминације) у либерално
демократским друштвима, како је првобитно постављено, није поседовало исти степен легитимности и значаја које има данас, више деценија након почетка расправе о мултикултурализму. Иако
је „мањинско“ питање било актуелно и седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, као дневнополитичко питање,2) оно још
увек није имало изграђену теоријску поткрепу, те је било неопходно да се прво одговори на питања начелнијег карактера, како би се
створиле претпоставке за целовито преиспитивање легитимности
посредне доминације коју спроводи „етнокултурно неутрална“ држава.3)
Ток којим се дебата кретала ишао је у правцу решавања
основног приговора упућеног мултикултурализму од стране индивидуалистички оријентисаних аутора. У питању је познати спор
између индивидуализма и комунитаризма о статусу, вредности и
значају „индивидуалних“ и „колективних“ права. Овај познати теоријски спор требало је да разреши питање легитимности позиционирања права као колективних права, и да на основу тога понуди
2) Отуд и потреба да се и теоријски одбрани императив „политизације етницитета“.
(Кyмлика, 1991, 240)
3) Главни аргумент мултикултуралиста против идеје “неутралне” државе иде у правцу
указивања на имплицитно (али и експлицитно) протежирање доминантне културе, преко аргумента о коришћењу „службеног језика“. Ипак, заступници мултикултурализма
ретко узимају у обзир теоријске импликације обеју основних приступа (мултикултуралистичког и приступа “етнокултурно неутралне државе”) већ упућују на праксу постојећих друштава којом потврђују своје становиште. Без прибегавања утилитаристичким
разлозима које користе либерални теоретичари (прагматички аргумент у прилог једног
језика (Knopff, 1979)) могуће је адекватно одговорити мултикултуралистичком приговору, на пример, излагањем Нозикове концепције „минималне државе“ или „ултра
минималне државе“, или пак упућивањем на чисто анархистичка становишта. Таквом
стратегијом се аргумент о „службеном језику“, заправо о језику доминантне културе,
поништава. Ову врсту одговора на мултикултуралистичке примедбе додатно могу потврдити упућивања на спонтане (неслужбене и недржавне) језике попут linguafranca и
spanglish (Bernandini, 2007)
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решења за актуелне политичке захтеве, као и упутства за осмишљавање једног свеобухватног одговора у виду међународних аката, помоћу којих би били успостављени критеријуми за свакодневне проблеме „непризнатих“ и „дискриминисаних“ група. При том
се подразумевало да је примена нове политике „групних права“
(мултикултуралистичке политике) могућа пре свега у земљама либералних демократија (и оним деловима света који претендују да
то постану).
Заговорници мултикултурализма су у првој фази дебате готово безупитно подразумевали припадништво комунитарном табору. Међутим, како се полемика развијала постајало је јасно да
упорно истрајавање у праћењу „тврдог“ курса комунитаризма,
кроз одбрану апсолутног примата групног над колективним идентитетом, води неминовном тријумфу супарничке стране у дебати.
Оваква радикално комунитарна одбрана претила је могућношћу да
читавом мултикултурном пројекту буде прилепљена етикета „примордијализма“, што би новој политичкој филозофији обезбедило
веома негативно представљање у академској и широј јавности. Јер,
ако се мултикултурализму, на основу комунитаристичке одбране,
прида статус „предмодерне“, у јаком смислу „колективистичке“
теорије – подсетимо да је његов супарник либерализам по својој
генези и суштини „модерна“ политичка теорија – онда постаје јасно да је то пут којим „нова“ и „обећавајућа“ теорија не треба да
иде ако жели да шири свој утицај и стиче све већу пажњу јавности. Било је, дакле, неопходно да се мултикултурализам одбрани
од оваквих оптужби и прикаже као „модерна“ теорија, а никако као
савремена кон цепција трибалистичке визије света, на шта је циљала либерална критика мултикултурализма.
Да би се мултикултурализам оградио од оптужбе за колективизам и обезбедио место у табору прогресивне идеологије „либерализма“, било је потребно да прихвати део садржаја потоњег
и да се прикаже како је у великој мери компатибилан са „цивилизацијским“ вредностима и стандардима либералне демократије,
те да може представљати пожељно решење за текуће политичке
кон троверзе захтева за признањем различитих групних идентитета. У конкретном смислу то је значило заступање тезе да захтеви за
институционализацијом групних права нужно и по себи не морају
бити у нескладу са „индивидуалним правима“ како су она дефинисана у либералној политичкој филозофији. Тако Кимлика каже да
„кључни задатак са којим се суочавају либерални заступници мултикултурализма јесте да се „лоша“ мањинска права, која подразумевају ограничење индивидуалних права, раздвоје од „добрих“ ко137
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ја се могу посматрати као допуна индивидуалних права“ (Кимлика,
2009, 375); као и да се аргументација мултикултуралиста „... разликује у појединостима, али свако од нас, на свој начин, доказује да
постоје обавезујући интереси везани за културу и идентитет, који
су потпуно сагласни с либералним начелима слободе и једнакости
и оправдавају постојање специјалних мањинских права. (Кимлика,
2009, 374).4)
Будући да је мултикултурализму пошла за руком стратегија
трансформације, о чему говори податак да ова политичка филозофија припада „мејнстриму“ политичке теорије и ужива готово
санкросантни статус у оквиру „прогресивистичког“ идеолошког
хоризонта, неопходно је видети да ли је заиста реч о суштинској
трансформацији – да ли је таква трансформација уопште могућа
– и, друго, преиспитати, бар начелно, претпоставке политичке парадигме на којој и сам мултикултурализам почива – идеју државе
благостања. То ће се најбоље постићи уколико се укратко подсетимо изворног смисла и генезе идеје „индивидуалних права“ на
основу разумевања појма слободе у оквиру либералне традиције.
Основни аргумент којим ће се руководити садашње излагање, релативизује „цивилизацијски“ и „прогресивистички“ статус мултикултурализма, указивањем на нелегитимност редукције значењског склопа и садржаја синтагме „индивидуална права“. Наиме, за
разлику од изворног либерализма (под чим се подразумева традиција политичког мишљења која креће од Џона Лока, Адама Смита,
Бернарда Мандевила, Едмунда Берка, па све до њених истакнутих
протагониста у двадесетом веку Фридриха Хајека, Лудвига Мизеса и других) који полази од апсолутизма индивидуе и одатле проистеклих индивидуалних слобода и права – мултикултурализам (у
својој умереној, кимликијанској изведби), прихвата заправо само
једну редуковану верзију индивидуалних права очишћену од њеног
основног материјалног супстрата (концепта „приватног власништва“), чиме се у великој мери доводи у питање њен „либерални“
статус.5)
4) То такође мисли и Алпар Лошонц: „Не слажемо се са ставовима који налазе изворе мултикултуралности у премодерним оквирима, који указују на синкретичке тенденције у
различитим царствима. Мултикултурализам се може замислити само у склопу модерне
динамике, сваки опис који нас води до премодерне прошлости, по нама, промашује суштину.“ (Лошонц, 2001, 10)
5) Реч „либерализам“ је стављена у заграде, јер ће се видети да Кимлика заправо претпоставља једну верзију модерноглиберализма који мало или готово нимало нема везе
са либерализмом старог кова, наиме класичним либерализмом, те да је у питању једна
верзија либерализма ролсијанског порекла, или, прецизније речено, социјализма. То није нешто што се посебно може замерити Кимлики и другим „либералним“ мултикултуралистима, будући да је то појмовно присвајање и извитоперавање речи „либерализам“,
одавно признато и нашироко прихваћено (О чему је Лудвиг фон Мизес писао још по-
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Две су основне карактеристике модерне политичке теорије
изражене у делима класичних либерала.6) Прва се тиче образлагања вредносног апсолутизма појединца у односу на било који концепт општег добра или колективитета као таквог (што је омогућено природноправном теоријом).7) Друга се односи на дефинисање
поља слободе (или поља права) на основу овако схваћеног приоритета. Полазећи од новог питања модерне политике о томе како
је могућа интеракција једне индивидуе са другом, односно, како
је могућа социјална интеракција, теорија друштвеног уговора, пре
свега у Локовој разради, показује да је та интеракција могућа само
ако се очува оно што је касније Адам Смит назвао „природном слободом“.8) (Смит, 1998) Дакле, две су ствари од одлучујуће важности за класични либерализам: индивидуа (а не колектив) постаје
основни политички субјект, или субјект политике и, друго, дискурс
слободе/права мора се позиционирати на индивидуалном, никако
колективном плану. И један и други план подразумевају принципијелан антиколективистички став, с тим што позиционирање првог
то претпоставља отворено и непосредно, док други то објашњава посредно преко експликације значења термина „индивидуална
слобода/права“.
Неколико је ствари сада важно истаћи да би се увидело у
ком смислу основни вредносни склоп мултикултурализма једноставно није компатибилан са либералном политичком парадигмом.
Наиме, класично либерална школа мишљења се у спецификацији
значења појма „индивидуалних слобода“ руководила идејом негативне слободе у смислу „одсуства принуде“ (Хајек, 1998, 19) од
стране других појединаца једног друштва или од стране организованог система принуде (државе). Ипак, ово одређење, иако представља окосницу либералног схватања слободе, није у потпуности
прецизно. Оно нам може помоћи да разликујемо „позитиван“ и
четком прошлог века). Данас толико има „либерала“ да би се могло рећи да међу њима
има најмање „класичних либерала“, па се ови потоњи често називају либертаријанци
или класични либерали, из потребе разликовања и избегавања појмовне конфузије.
6) Подробније о главном питању модерне политичке теорије као и доприносу теорије друштвеног уговора изградњи класичног либерализма видети у књизи Слободаијавност
–одређење,проблематизацијаизначај.(Пешић, Новаковић, 2008)
7) Што је, кроз примат питања о “општем добру”, представљало основну преокупацију
(мада не свакако једину – политичка филозофија софиста на то указује) класичне политичке теорије. (Пешић, Новаковић, 2008, 9)
8) Када размишљамо о слободи као политичком феномену онда морамо избећи специфичну врсту појмовне замене веома присутне у стручној литератури, на основу које
се политичка димензија проблематике обрће у чисто психолошком правцу разматрања
(помоћу идеје „позитивне“ слободе). „Слобода је социолошки појам. Бесмислено га је
примењивати на услове ван друштва...“ (Mises, 1962, 191). Такође, “... “слобода” се односи искључиво односа једног човека према другом...”. (Хајек, 1998, 20)
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„негативан“ аспект приступа тематици слободе, али нам не може
послужити као адекватно упутство за омеђивање граница слободе,
што је од одлучујуће важности за саму теорију либерализма.9)
Задржимо се за тренутак на либералном опредељењу за „негативан“ аспект приступа питању индивидуалних слобода (и одатле конципираној идеји права). Зашто је овај аспект толико важан
за либерализам? Будући да либерализам у методолошком (методолошки индивидуализам) и вредносном смислу полази од појединца, и будући да тако замишљени појединци на основу природноправне теорије поседују рођењем дата права (изворна права), јасно
је да се на основно питање модерне политичке теорије („како је
могућа интеракција једне индивидуе са другом“) може одговорити тако што ће се рећи да је политички легитиман само онај поредак који се немешау ово од природе (или бога) загарантовано
поље слободе и који, уколико се пак и умеша, то чини само ради
заштите „од принуде“. Одатле произлази идеја минималнедржаве
(nightwаtch state). Дакле, у таквом, за либерализам пожељном поретку, држава (или нека друга колективна агенција принуде) укључена је у животе појединаца само негативно и посредно у виду
институције владавине права (најпре и пре свега кривичног права
и заштите спровођења добровољних уговора) али никако позитивно и непосреднокао активни делатник у животима чланова једног
друштва. За либерализам, дакле, идеја позитивне слободе као и
позитивне улоге државе (производна држава) (Бјукенен, 2002, 96)
не представља прихватљиву идеју. Инсистирањем на минималној
улози државе у животима појединаца, либерализам оличава политичко-правну парадигму која полази „одоздо“, наиме, од приоритета чланова друштва, њихових преференција и одлука, а никако
„одозго“, у виду активног учешћа у друштвеној прерасподели и
прописивању стандарда и норми понашања, улоге коју може имати
држава као „колективни агент“ који стоји изнад и поврх индивидуалних преференција и деловања појединаца, чланова друштва.
За разлику од негативног приступа правима којим се руководи либерализам, заговорници мултикултурализма претпостављају
сасвим другачију поставку. Заправо, обрнемо ли либералну перспективу наглавачке добићемо оно што је прихватљиво за мултикултурализам: идеју активне улоге државе и гломазне администрације, идеју групних права и, надасве, концепт „позитивне“ слободе
као централну претпоставку мултикултуралистичке преокупације
9) Јер, рећи да се социјална интеракција може објаснити посредством негативног права
(права које се активира само у случају прекршаја права) у смислу „одсуства принуде“,
само по себи не значи много, из разлога што је потребно одговорити шта је то „принуда“
и шта се може оквалификовати као „принуда“. То је питање граница слободе.
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„правима“. Јер, концепт позитивне слободе не подразумева то да
сам ја као појединац слободан у оној мери у којој не ометам друге
равноправне појединце заједничког друштва, већ то да ја као појединац „захтевам“ нешто што немам и што неко други (заједница у
којој живим, а заправо најчешће држава) мора, или би требало, да
ми обезбеди. Упућујући на становиште Раза и Маргалита, Кимлика
каже да је: „...аутономија појединца – њихова способност да направе добар избор бирајући један од добрих живота – блиско повезана
са приступом њиховој култури, њеним просперитетом и процватом
и поштовањем које јој указују други. Мултикултурализам помаже
да се осигура овај културни процват и узајамно поштовање”. (Кимлика, 2009, 374). Дакле, признање које захтевају појединци или
групе везано је за могућност “приступа”. Наравно овај приступ
мора да омогући држава кроз посебне институционалне аранжмане и путем повећања укупног издатка за све чланове одређеног
друштва. Тек тада ће групе и појединци који се осећају “непризнатим”, или чијој посебности је ускраћено дужно “поштовање”
осећати као равноправни чланови ширег друштва. Ипак захтев за
признањем посебног колективног идентитета не треба мешати са
захтевом за слободом, јер је слобода пре свега политички феномен
(Пешић, Новаковић, 2008, 16-22),11) док концепције које полазе од
„позитивне“ идеје слободе заправо транспонују чисто политичкоправну димензију аспекта слободе на психолошку раван самоиспуњења или испуњења жеља („осећање“ веће слободе уколико ми се
обезбеди већи замишљени простор мога деловања и личне афирмације) од стране треће стране (субјект жеља није актер њихових
остварења, већ неко други ).
Са друге стране, мултикултуралистичка концепција индивидуалних права (и њој сродних „либералних“ теорија), далеко од
тога да је у сагласности са оном класичног либерализма. Концепција негативне слободе (и права проистеклих из ње), добија свој
прави значај и пуно одређење само преко материјалног супстрата
који ствара претпоставке за одређивање „граница“ слободе,12) чиме
се може дати одговор на основно питање модерне политичке теорије. Стога за класични либерализам нема слободе без институције
10)

10) Идеја „позитивне“ слободе генерише све познате и веома популарне захтеве за „афирмативном акцијом“, „политиком признавања“ и, наравно, „позитивном дискриминацијом“. Више је него очигледно да сви ови захтеви, да би се остварили, подразумевају
знатне финансијске ресурсе и велике ингеренције државе. Са друге стране, дубоко је
проблематично моралнооправдањеоваквих разлога.
11) Видети такође напомену бр. 8. овог рада.
12) Без чега би се идеја негативне слободе као “одсуства принуде” могла разумети само у
пуком психолошком смислу.
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приватногвласништва. Сваки политички систем који не штити
институцију приватног власништва представља систем узурпације
слободе а будући да је слобода једна и недељива, сваки систем у
коме се редукује било који сегмент слободе представља поредак
неслободе. Штавише, институција приватног власништва упућује на примат економскихслобода ако не у логичком, оно свакако у
временскомсмислу. (Новаковић, 2006, 65) Власничка права, слобода уговора и ниски порези представљају основне услове економске слободе (Прокопијевић, 2000, 221), а потом и слободног друштвеног поретка. Уз то, политичка димензија слободе представља
неопходног пратиоца и допуну економској слободи. Стога се све
оне верзије „либерализма“ (или теорија „слободе“) које прихватају
само идеју слободе у њеном редукованом виду, што подразумева
искључивање или сужавање основних компоненти целине појма,
не могу прихватити као – у класичном смислу речи – либералне интерпретације значења речи „слобода“. Такође, оне се не могу разумети ни као индивидуалистичке, јер сужавање економских слобода директно указује на државни патернализам и колективизам sui
generis.
Опсервирајући дебату о мултикултурализму Кимлика усвајање парадигме социјалне државе (или државе благостања) сматра готово природним, па му само остаје да, на основу вредносног
склопа и појмовне апаратуре овакве оријентације, подробније елаборира однос мултикултурализма према основним „либералним“
појмовима. Када се поближе размотре појмови са којима мултикултуралисти полемишу (појмови либералне традиције) може се
видети да се они пре свега односе на политичку димензију индивидуалних слобода/права,14) али не и економску (претпоставља се да
она подлеже политици „прерасподеле“). У том смислу Слободан
Дивјак упућује на следеће појмове које мултикултуралисти „преиспитују“: „равнодушност према заједничком добру, неутралност
државе, процедурализам, једнак третман, апстрактни грађанин,
аутономни појединац, слобода избора између различитих култур13)

13) Ево једног класичног места код Лока: „Јер слобода значи бити слободан од ограничења
и насиља дугих, што није могућно тамо где нема закона. Али слобода није, као што нам
се каже: слободасвакогчовекадачиништомујевоља – јер ко би могао да буде слободан када ћеф сваког другог човека може да њиме господари? – већ слобода да како му
је воља располаже и управља својом личношћу, делатностима, поседима и целокупном
својином у оквиру овлашћења оних закона којима је подвргнут, и да у томе не буде потчињен арбитрарној вољи другога, већ да слободно следи своју властиту“. (Лок, 1978,
37)
14) Политичким у „ужем“ смислу речи (институција слободних и фер избора, права на
удруживање, слободу политичког деловања, итд), за разлику од изворног схватања слободе као parexcellence политичког феномена, на начин како је то елаборирано у природноправној теорији.
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них опција...“. (Дивјак, 2001, 26) Као што се може видети, у питању
су пре свега појмови који се тичу политичких слобода и политичких права, као и односа „неутралне“ државе према специфичним
општим (друштвеним) вредностима. Кимликино помињање „либералних“ начела „слободе“ и „једнакости“ такође се контекстуализује искључиво на плану, у ужем смислу схваћених, политичких
права и слобода. За њега, као и за све савремене „либерале“, слобода не значи негативну слободу, већ позитивну слободу „аутономије појединца“ у оквиру широких претензија и захвата државе
благостања. Ни идеја „једнакости“ нема процедуралистички призвук својствен класичној либералној традицији, у смислу идеала
владавине права (сви појединци чланови једног друштва су равноправни пред легитимним законом), већ се односи на једнакост
каопроизводдржавнепрерасподеле (основна ингеренција државе
благостања), као и једнакоступравимаипризнањима између „мањине“ и „већине“ (мултикултуралистичка ингеренција).
Такође, Кимликина тврдња да „сва групно-специфична мањинска права нису „колективна“ права, а чак и она која то јесу у
неком смислу те речи, нису нужно доказ колективизма“ (Кимлика, 2009,372), тешко да се може одбранити са позиција поменутог
мултикултуралистичког редукционизма. Да би одбранио ову тезу
Кимлика истиче „да су мањинска права сагласна са либералним
културализмом ако (а) штите слободу појединца унутар групе; и
(б) развијају односе једнакости (недоминације) између група (Кимлика, 2009, 377). Упућивањем на нелибералне групе (Амиши,
Хутерити, Хасиди) Кимлика амортизује приговор да су сва колективна права колективистичка, истичући оне случајеве „либерално“
оријентисаних групација које траже признање: „Неки од њихових
чланова можда желе да се издвоје из либералне демократије, али
не зато да би створили нелиберално комунитарнистичко друштво,
већ да би формирали своје модерно либерално друштво.“ (Кимлика, 2009, 373)
У овом наводу важно је истаћи неколико ствари. Најпре, треба рећи да Кимлика користи колективистичке термине и руководи
се методолошким колективизмом који претпоставља да су групе а
не појединци аутономни субјекти одлучивања. Он унапред претпоставља да постоји неко „ми“ (мањина) које се супротставља неком
„они“ (већина), што је чист пример колективистичког жаргона који
прелази преко чињенице да су појединци а не групе субјекти изворних права. Даље, пример који даје није у потпуности прецизан
у погледу тренутног статуса права које ужива група у примеру. Међутим, будући да касније у тексту Кимлика помиње Квебек и Кве143
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бечане, може се са извесношћу рећи да је он имао на уму квебечку
мањину која извесно ужива основна права у оквиру шире заједнице, тј. Канаде. Под претпоставком, дакле, да су тој мањини defacto
обезбеђена основна права а да њени припадници и даље траже посебна, колективна права и признања (у виду стварања „свог“ друштва и независне државе), то онда једноставно значи само то да је
њима више стало до осећаја националне припадности (или културе, пола, расе, итд...) него до уживања основних права. Припадници такве заједнице би се радије обрели у другој држави (етничкој
матици, на пример) или створили другу, нову државу, чак и да знају
да ће им у новом амбијенту основна права бити угрожена, него што
би остали у земљи са којом не деле исту културу, традиције и обичаје или језик, а ипак уживају пуна грађанска права. Исаија Берлин
је давно приметио да људи могу више држати до социјалног признања него до идеје слободе. (Берлин, 1992) То је нешто са чиме
се не можемо спорити јер представља чињеницу свакодневнице.
Оно око чега се може полемисати јесте, заправо, теза да се друштво мора организовати на принципу групне репрезентативности,
а не на принципу индивидуалне слободе њених чланова; као и то,
да је оно прво „правичније“ од оног другог. Овај пример, дакле,
илуструје ирелевантност основних права у контексту борбе за признање групног идентитета, те у сваком случају само потврђује а не
демантује оптужбу за колективизам.
Даље, теза да „нису сва групна права колективистичка“ може се одржати само у пренесеном смислу. На пример, у смислу да
целокупно становништво једне земље ужива иста основна права. У
томсмислу та права сигурно нису колективистичка иако су скупна
(односе се на све припаднике једне административне јединице, у
овом случају државе). Међутим, једно је асоцирати појам групних
права као скупну ознаку за права која важе за све чланове једног
друштва, а потпуно друго издизати у посебним правима једну групу или више група у односу на остале чланове друштва. Такав поступак је сигурно колективистички, а будући да Кимлика подржава
редуковани смисао индивидуалних права, јасно је да сукоб између
„основних права“ (либералних права) и „нових“, „групних“ права
није разрешен у оквиру теорије мултикултурализма, те да се Кимлика и остали аутори из овог блока, тешко могу спасити оптужбе
за „колективизам“.
Из до сада реченог види се да мултикултуралистичко интегрисање у склоп „либералне“ теорије треба схватити само у ограниченом виду. Наиме, када Кимлика каже да „расправе о мултикултурализму највећим делом нису расправе између либералне
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већине и комунитаристичке мањине, него расправе између либерала о значењу либерализма“ (Кимлика, 2009, 374) то заправо треба
разумети у смислу вођења расправе у оквиру табора социјал-либерала (политичких либерала ролсовског типа) или социјал- демократа (чак и социјалиста) у оквиру теоријске и практичне парадигме државеблагостања. Подсетимо да се данас реч „либерал“,
нарочито у Сједињеним Државама, али и у неким деловима Европе
(нарочито у интелектуалним круговима), асоцира са „левичарем“.
Иако се може приговорити да речи нису толико важне колико је
важна суштина ствари и појмова које одређујемо (са чиме се генерално можемо сложити), те да је досадашње излагање исувише
„вербалног“ типа, овај аргумент ипак треба одбацити, јер основни
елемент мултикултуралистичке трансформације управо почива на
овој терминолошкој конфузији. На основу ње мултикултурализму
је могуће да се прикаже као мање колективистички него што заиста
јесте. Стога, уколико се о либерализму мисли у терминима класичног либерализма онда мултикултурализам извесно није либерална
теорија, и прелаз из фазе А у фазу Б, коју помиње Кимлика, не
чини мултикултурализам мање колективистичким него што је то
био случај за време његове симбиотичке везаности за радикални
комунитаризам. Када се, најзад, узме у обзир да изворном либерализму противречи кон цепт државе благостања као такав, онда
постаје јасно у којој мери филозофија „групних“ права удаљена од
либерализма, чак њему супротстављена.15)
Пол Готлиб је у својој књизи Мултикултурализамиполитикакривице веома лепо указао на пут којим је „управљачка“ држава (држава благостања) прешла до своје најновије форме у виду
„терапеутске државе“ (мултикултурног имплантата државе благостања) која треба да „излечи“ све прошле и садашње фрустрације
непризнатих идентитета. По њему није у питању „коегзистенција
више или мање толерантних етничких мањина групираних у једној
административној јединици или царској надлежности, већ слављене државно спонзорисане различитости. У новој, мултикултурној,
за разлику од старе, кон венционалне мултиетничке ситуације, држава слави разлике у стилу живота који се некада везивао за већинску популацију. Она испоручује награде онима који персонифику15) Наравно, приговори који се овде упућују мулиткултурализму могу се, у мањој или већој
мери, односити на све редукционистичке „либералне“ теорије. Дакле, на све оне теорије које искључују најважнију компоненту слободе, правдајући то егалитарним разлозима (Ролс, 1998, 31). Оно у чему мултикултурализам надилази и надграђује већину ових
теорија јесте стриктна примена методолошког колективизма (и у чему је мултикултурализам заправо доследнији од њих). Методска јединица мултикултурализма је од почетка до краја „група“ а не „појединац“, те је и читав речник и терминологија ове теорије
изграђена на овој семантичкој и методској парадигми.
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ју жељене разлике, истовремено одузимајући културно признање,
чак и политичка права онима који их не персонификују. Разлике
које се славе укључују не само широк спектар културне егзотике, већ можда и значајније, излажу алтернативне животне стилове.
Терапеутска држава се предузима изградње мултикултурног друштва, заклетог на „различитост“, третирајући сопствене грађане
као објекте социјализације“. (Gottlieb, 2002, 14).
Уколико се прихвати као оправдана основна теза овог рада,
којом се релативизује мултикултуралистичка интеграција у оквир
либералне теорије, постаје јасно да мултикултурализам као теорија није „превладао“ прву, почетну фазу свог развоја, што значи
да на концептуалној равни мора понудити адекватан одговор на
питање онтолошког, социолошког, правног и психолошког статуса колективитета, групних права и колективних идентитета.16) Будући да у овом раду, у виду неколико теоријских опсервација и
упућивања, преовлађује став да тако нешто начелно није могуће
(иако су у практичном погледу могућe различите врсте „миксeва“
мултикултуралног и либералног поретка), пре свега у смислу немогућности „измирења“ индивидуалних и колективних кон цепција права и слобода, намеће се закључак да се мултикултурализам,
као теорија, аргументовано не може ослободити епитета колективистичке идеологије. Вршећи својеврсну редукцију изворних индивидуалних права, укидањем или ограничавањем основног материјалног супстрата слободе, а истовремено се трансформишући у
„прогресивну“ идеологију наводним усвајањем језгра цивилизацијских доприноса либерализма, мултикултурализаму не успева
да се представи као „модерна“ и „прогрeсивна“ теорија, већ само
једна, додуше веома рафинирана и развијена, теоријска концепција
савременог трибализма.
Враћајући се опсервацији са самог почетка овог рада када смо помињали својеврсну тешкоћу и опасност у виду мешања
дневнополитичког интереса са теоријским, када овај други постане само покриће за испуњавање „захтева“ времена и када научну
анализу и потрагу за истином замени политика обзира, треба још
рећи да чак и аутори17) који су свесни кон цептуалног дефицита
16) Да одговори на приговоре и аргументе које су понудили Јан Нарвесон (Narveson, 1991)
и Мајкл Хартни (Harntey, 1991).
17) На пример, Слободан Дивјак који оправдава увођење делимичног мултикултурализма
у Србију могућим „отпором“ прихватања чисто грађанског принципа друштвене организације: „Пошто би примена америчког и њему сличних модела наишла на отпор у
нашем историјском контексту (с обзиром на специфичну традицију на овим просторима), либерално-грађанске конститутивне принципе потребно је кориговати елементима
мултикултурног модела.“(Дивјак, 2001, 43) Да ли тај „могући отпор“ имплицира то да
на домаћој политичкој сцени не треба заговарати одређене кон цепте, чак и ако су они
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мултикултуралистичке теорије, у крајњој линији прихватају „умерени“ пут, опредељујући се за „златну средину“ индивидуалних и
колективних права. На основу таквог поступка критичара мултикултурализма (који се у сегменту практичне политике и препорука,
залажу за имплементацију „ограниченог“ мултикултурног пројекта), може се закључити да језик савремене политичке коректности представља исувише јаку брану теоријским обзирима. Када је
Фридрих вон Хајек пре више од шездесет година, у ери еуфорије и потпуне доминације владавине кон цепта државе благостања,
указивао на сву принципијелну погрешност и промашеност овог
кон цепта,18)он није грешио, јер је знао да се рационални суд и анализа не смеју напустити уколико се жели остати у оквиру науке.
Када је неких пола века касније кон цепт државе благостања доживео свој практични крах, стручна расправа се поново вратила на
прoучавање увида овог теоретичара. Стога, као у случају примера
државе благостања, тако и у случају мултикултурализма – као савременог генератора језика политичке коректности – важи и увек
ће важити то да теоријски обзири морају надвладати дневно политичке, уколико нам је стало до истине.

AleksandarNovakovic,MilenaPesic
MULTICULTURALISMANDINDIVIDUALRIGHTS
-SomeremarksonKymlica’streatment
ofthephasesofmulticulturalismSummary
This article questions present position of multiculturalism as political and philosophical theory. Namely, through analysis of three phases of the debate through which multiculturalism has undergone – as
it is explained by Will Kymlicka, one of its eminent advocates – this
article shows that transgression from the first, mainly communitarian
oriented phase, toward the second, liberal oriented one, is theoretically
unjustified and unfounded. This also implies that present, “third” phase
of multiculturalist’s preoccupation is not self-evident, as it is often perceived by its supporters. Therefore Kymlicka’s legitimization of multiculturalism is questioned through several steps. In the first instance, it
засновани и теоријски оправдани, и ако смо им наклоњени? И каква је то политика која
се унапред руководи обзирима могућег „отпора“ а не жељом за истинском променом и
напретком?
18) У својој чувеној књизи Путуропство. (Хајек, 1997)
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is demonstrated that multiculturalism – in its intention to be integrated
in liberal theory – inevitably makes improper reduction and impoverishment of the notions of individual rights and freedoms (as conceived in
the tradition of classical liberalism). In the second instance, it is shown
that this kind of treatment is not distinctive feature of multiculturalism
– it is also common to the whole spectrum of political theories based
on “welfare state” ideology. In that way, the main concepts of these
theories are being questioned (“politics of redistribution”, “collective
rights”, “positive freedom”, “positive discrimination”, “politics of recognition”) in order to indicate their anti-liberal connotations, and also,
retroactively, that multiculturalism does not deserve to be labeled as “liberal” theory. The final conclusion of this paper is that multiculturalism
can hardly be defended against collectivism accusations.
Keywords: multiculturalism, liberalism, individual freedom/rights, collective/group rights, collective identity, welfare state, politics of recognition, collectivism.
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ДЕМОКРАТИЈАИБЕЗБЕДНОСТ
УНАЦИОНАЛНОЈДРЖАВИ
Сажетак
Демократија је облик владавине у којем државна власт произилази из народа. Реч ''демократија'' потиче од античких грчких
речи демос – што значи народ и кратос – владавина. Идеја демократије је настала у старој Грчкој, а у свом изворном значењу је
означавала владавину сиромашног народа. Та идеја је почивала на
једнакости грађана да слободно говоре у скупштини (isegoria) и на
њиховој једнакости пред законом (isonomia). Те две врсте једнакости, проистичу из индивидуалне аутономије појединаца, тј. из њихове независности и самоодређења. Истинска домократија ствара
услове и за безбедност грађана, иако је безбедност веома комплексан и сложен друштвени феномен.
Постојањем безбедности као истинске људске вредности, потребе и интереса, у демократским државама постоји и слобода као
најузвишенији идеал и универзална одредница савременог развоја
човека. Тако схваћена слобода, још од античке Грчке подразумева
политичко право грађана да одлучују о свим јавним питањима, а
самим тим о питањима из области безбедности. Дакле, слобода и
безбедност су продукти истинске демократије. А пошто истинска
демократија у пракси још увек не функционише, ипак безбедност
као стање и процес је у надлежности државе и њене власти која је
продукт демократских избора.
Кључне речи: Демократија, парламентарна демократија, председничка
демократија, безбедност, владавина већине, владавина
права, политички плурализам, избори, власт, слобода.

Демократија је облик владавине у којем државна власт произилази из народа. Реч ‘’демократија’’ потиче од античких грчких
речи демос – што значи народ и кратос – владавина. Идеја демократије је настала у старој Грчкој, а у свом изворном значењу је
означавала владавину сиромашног народа. Та идеја је почивала на
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једнакости грађана да слободно говоре у скупштини (isegoria) и на
њиховој једнакости пред законом (isonomia). Те две врсте једнакости, проистичу из индивидуалне аутономије појединаца, тј. из њихове независности и самоодређења, па је тај појам индивидуалне
аутономије повезан и са појмом слободе (eleutheria).1)
Сам појам безбедности је веома комплексан и сложен друштвени феномен. Кроз историју су се под појмом безбедности
подразумевали разни садржаји. Етимолошки посматрано, израз
безбедност потиче од латинске речи securutas – atis, што значи безбедност, одсуство, опасност, извесност, самопоуздање, неустрашивост, заштићеност (securus лат. – сигуран, безбедан, поуздан, неустрашив, уверен, сталан, чврст, одан, истинит, итд.).
Постојање безбедности као истинске људске вредности, потребе и интереса, је услов за постојање слободе као најузвишенијег идеала и универзалне одреднице савременог развоја човека. Тако схваћена слобода, још од античке Грчке подразумева политичко
право грађана да одлучују о свим јавним питањима, а самим тим
о питањима из области безбедности. Дакле, слобода и безбедност
су продукти истинске демократије. А пошто истинска демократија
у пракси још увек не функционише, ипак безбедност као стање и
процес је у надлежности државе и њене власти која је продукт демократских избора.
Начела модерне демократије поступно су се развијала из
калвинистичког верског покрета током 17. века, посебно у Шкотској, Енглеској и Холандији где заједнице почињу подржавати како
верске тако и политичке идеје. Након тога појављује се филозофија
слободе и једнакости за све, која се даље унапређује током просветитељства, након чега постаје призната као централна вредност
демократије. Демократија зависи од заинтересованости у активном учешћу њених корисника. Информисаност и приступ знању
предуслови су значајнијем учешћу у демократском систему. Само
они који признају функционисање система и познају механизме
и институције могу придонети и имати користи од демократског
друштва.
Само у демократији поштовање људских права укључује
слободу од страха и претњи егзистенцији појединаца. Људска безбедност истиче право на способности и слободе које појединац мора стећи како би у потпуности развио свој људски потенцијал.
1) Ј. Мирић сматра да појам индивидуалне аутономије има претежно друге конотације, јер
слобода у старој Грчкој имплицира само спољне принуде, док аутономија значи сам-одређење и самовладавину (Јован Мируић, Демокрација у посткомунистичким друштвима, Загреб, 1996, стр. 37).
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Уоп штено говорећи, једино равноправно, слободно и демократско учешће у политичком и економском животу државе или
заједнице може градити националну безбедност и допринети изградњи интегралне безбедности. Само потпуна гаранција људских
права, партиципативна власт, владавина права, одрживи развој и
једнак приступ ресурсима могу обезбедити да људска и национална безбедност допринесу демократском доношењу одлука и међународној сарадњи.

ИНТЕРКУЛТУРНАГЛЕДИШТАИ
КОНТРАВЕРЗНАПИТАЊАДЕМОКРАТИЈЕ
Демократија поприма многе облике који се различито манифестују и другачије схватају у различитим културама. Док неке демократије стављају нагласак на поделу власти и владавину права,
друге могу бити претежно организоване око концепта учествовања. Разлике које се појављују углавном се темеље на разликама у
сарадњи кључних елемената који чине демократију.
Класична компарација политичких система такође узима у
обзир однос државе и друштва. У тоталитарним системима постоји потпуна кон трола владајуће елите над друштвеним процесима,
док у ауторитарним системима политичка елита контролише оне
политичке и друштвене сегменте који јој обезбеђују опстанак на
власти – репресивне ресоре попут војске и полиције, као и привреду. У демократским системима постоји строга одвојеност државе
од друштва, а циљ државне интервенције искључиво је стимулација и спонзорство сегмената друштва попут културе, науке, образовања или одређене гране привреде. За земље у процесу демократизације кључна је управо политичка неутралност институција
власти и одвојеност државе од друштва, тј. деполитизација.
Разумевању истинске демократије значајно доприноси и теорија политичког плурализма. У политичкој теорији плурализам
може имати двоструко значење – нормативно, оно што би требало
да буде и дескриптивно, као оно што јесте. Као нормативан појам
плурализам је одређена политичка или друштвена вредност којој
се тежи. Плурализам као нормативна вредност најјасније је изражен код аутора који се залажу за теорију деобе власти попут Locka,
Montesquieua или Madisona. 2) као дескриптивни појам плурализам
се јавља у позитивним теоријама које објашњавају функционисање
2) John Locke, један од првих заговорника диобе власти, залагао се за двојну деобу власти
на законодавну и извршну, док су се касније политички теоретичари, попут већ наведе-
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савремених друштава. Најистакнутији су заговорници позитивне
теорије плурализма углавном амерички политиколози, који и деполитизацију виде као једну од демократских тековина. Међутим,
бесмислено је говорити о деполитизацији у сфери политике, тј. о
деполитизацији политичког, за разлику од деидеологизације политичког апарата. Деловање власти мора бити регулисано опште
прихваћеним нормама израженим у позитивном праву, а не самовољом политичке елите која стиче легитимитет идеологијом. За
све државе од посебне је важности деидеологизација репресивних
ресора попут војске, полиције или тајних служби те деполитизација судова.
Готово од самог почетка разматрања врлина и мана демократије као политичког облика3) постаје и озбиљни приговори на њен
рачун. Неки су чињени с претпоставком да у њој одлучује број,
а не квалитет.4) Бројчани однос већине и мањине третиран је као
квантитативан, док се односи који се успостављају одлукама већине најчешће тичу квалитативне стране односа између делова који
чине једну целину.5)
Иако је био веома оштар критичар демократије, Платон је
сматрао да она може имати и законити и насилнички облик, али да
у начелу слаби власт дисперзијом, па демократија није способна
ни за велика добра ни за велика зла.6) Аристотел анализира више
облика демократије, која по њему може бити и исправан и искварен облик. У првом случају, то је слободна држава (политеја), а
у другом охлократија или – како су неки каснији писци тај облик
назвали – мобократија. Један од основа за разликовање добрих од
рђавих облика демократије јесте да ли се влада у општем интересу
или у интересу оне ‘’већине’’ која држи власт. Други критеријум
је постојање или непостојање владавине закона. Аристотел сматра
да облик демократије где не владају закони него пука већина, која
них Montesquieua и Madisona, залагали за тродеобу власти на законодавну, извршну и
судску.
3) В.: Херодотова Историја, књ. 3, тч. 80-82 (Матица српска, Нови Сад, 1959, стр. 185187)
4) Најугледнији антички филозофи као што су били Сократ, Платон и Аристотел имали су
великих резерви и критички су се односили према демократији, нарочито због тога што
она предност даје броју, тј. квантитету, а не квалитету. Прва двојица нарочито су критиковали тадашњи обичај да се властодршци бирају коц ком или да неука већина доноси
одлуке које свакога обавезују.
5) На ово указује и Јелинек кад пише о праву мањина, па каже да се раније мерило, а сада
се броји (Ђорђе Јелинек, Право мањина, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд,1902).
6) Платон, Државник и Седмо писмо, Загреб, Факултет политичких наука-Либер 1977; В.
књ.VIII, и даље, односно 555-567 (стр. 278-296).
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намеће своју тренутну, ad hoc вољу, може бити гори од било којег
другог облика.
Аристотел је први поставио проблем који је касније постао
познат као проблем ''тираније већине''. Такође је изложио и једну идеју која је веома слична модерним гледиштима Шумпетера
(Schumpeter), Липсета (Lipset), Дала, Арона (Aron) и других који
демократију виде као могућност народа да бира између алтернативних елита, тј. мањина. Филозоф је сматрао да маса није ни богата ни образована, па јој не би требало ни дати власт. Али пошто је
ту масу опасно искључити из власти, остаје једно средње решење,
а то је да народу треба омогућити да у скупштини бира властодршце из једне мање групе оних који су способни за управљање. Важно је истаћи да су још антички мислиоци сматрали да ако већина
одлучује водећи рачуна само о интересу те већине (а не, дакле, и
преостале мањине), онда је то искварени облик власти. Од Аристотела је потекла идеја да се демократије процењују нарочито по
томе колико поштују општа правила тј. закон. Уколико се тога не
придржавају, оне постају мобократије.7)
У новом веку демократија је више истицана као политички
идеал, а мање се водило рачуна о њеним евентуалним манама. Тако
су велики теоретичари модерне демократије, Џон Лок (Locke 16321704) и Жан Жак Русо (Rousseau, 1712-1778) заговарали принцип
владавине већине. ‘’Када се један број људи сагласи – пише Лок
у Другој расправи о влади – да створи једну заједницу или владу,
они се тиме одмах сједињују и чине једно политичко тело у коме
већина има право да дела и одлучује за остале. Јер, кад се известан
број људи појединачно сагласи да створе заједницу, они су тиме
од ове заједнице направили тело са влашћу да дела као једно тело,
само вољом и одређењем већине’’. Лок сматра да се ‘’за било које
људе који су се из природног стања сјединили у заједницу мора
претпоставити да су сву власт која је нужна за циљеве ради којих
су се сјединили у друштво предали већини заједнице, сем ако се
нису изричито сагласили с неким бројем који је већи од већине’’.8)
Лок је сматрао да већина може легитимно да доноси одлуке
или успоставља владу кад чини 50 посто плус један. Овакву танку већину прихватао је на основу претпоставке да би се друштво
7) Аристотел врло критички пише о ‘’петој врсти демократије’’ у којој ‘’врховна власт
припада маси а не закону’’. ‘’То проузрокују демагози... Та врста демократије је оно што
је тиранида међу монархијама... Таквој демократији могло би се с правом приговорити
да уопште и није државно уређење (Аристотел, Политика, Култура, Београд, 1960; дело
превела Љиљана Станојевић Црепајац; предговор ‘’Аристотелово учење о држави и њеном етичком задатку’’ написао Милош Ђурић; за нав. место види књ.IV, 3-7 или 1292а).
8) John Locke, Две расправе о влади, Идеје, Београд, 1978, стр. 56-58.
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могло распасти ако би се оставила могућност да се до одлуке и не
дође.
Етимолошки, демократија значи власт или владавину народа.
Али пошто у народу постоје различита, па и сукобљена гледишта
и интереси, то се демократија обично дефинише као ‘’владавина
већине’’. Но и данас( као што је било одувек), тешко је постићи
да цео народ учествује у вршењу власти. Зато се и у демократијама највећи део послова и одлука везаних за вршење власти врши
преко изабраних представника и постављених или изабраних лица
која врше власт. Тако је фактичко вршење власти увек у рукама
мањине, коју су у старо време и без пежоративног значења звали
олигархијом. На основу историјских и савремених искустава, зна
се да демократија по форми може бити олигархија по суштини.
Историчар Тукидид, Периклов савременик, који је забележио и чувени Периклов говор у којем се истиче антички грчки идеал демократије, за Атину је писао да је по форми демократија, а у суштини
олигархија (што значи владавина мањине).
У земљама које се данас третирају као демократске, народ
учествује у изборима представника, тј. властодржаца, а у неким
државама на референдумима и другим сличним облицима изјашњавања учествује у одлучивању о неким важнијим стварима.
Кад год одлуке доноси неко колективно тело (народ, скупштина,
парламент, влада, савет, одбор, комитет итд), па се о једном или
другом питању јаве разлике или би требало изабрати између више
различитих лица, могућности, одлука, опција и алтернатива, онда
се одлука обично доноси гласањем, тј. већином гласова ако друкчије није предвиђено одговарајућим правилима. То се назива демократским одлучивањем, а демократија се некада дефинише и као
владавина већине, чије одлуке постају општеобавезујуће.
Ипак, посматрање једног елемента демократије, тј. владавине већине као синонима модерне демократије велико је поједностављивање. Пошто је ‘‘већина’’ већ по својој природи израз и појам с релативним значењем, тј. већина је увек већи део нечега још
већега, то се као неизбежан пратилац и допуна увек јавља и онај
други, мањи део – мањина, односно мањине.
Од XVIII века, а нарочито после искустава с Француском
револуцијом и јакобинском диктатуром, која је у доктринарном
погледу била инспирисана Русовом политичком филозофијом, у
демократској теорији почиње се све више указивати на опасност
тираније већине и у вези с тим бавити правима мањина. О правима
мањина као средству спречавања ''тираније већине'' писао је Џемс
Медисон у Федералистичким списима у којима није дато само об156
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јашњење и оправдавање тадашњег америчког устава из 1787. него
и општа теорија федералне владе. Медисон је поставио и питање
да ли одлука већине увек значи право због тога што увек има исправну садржину или због тога што с већином увек иде сила. Пошто није прихваћено да сила чини правду, онда и оно за шта се
залаже већина не мора аутоматски да буде увек исправно.
Током XIX века плима демократије изазвала је нека упозорења мотивисана страхом од изразито егалитаристичких импликација радикалне демократије. Тако Aleksis de Tokvil у Демократији у
Америци9) упозорава на озбиљне последице једнакости (које, како
каже ипак можда вреди платити ради слободе) и на нову могућност
опасности од ''тираније већине''. Токвил износи да ''Права суштина демократије (је) у апсолутном суверенитету већине; у демократској држави нема ништа што би могло да се противстави већини.''
Он је пропустио да истакне да је демократска теорија већ указала
на извесне елементе којима се већина ограничава, међу којима су
владавина права уместо пуке већине, кор пус права и слобода грађана у која ниједна власт, па ни демократска, не би требало да задире, права мањина, плурализам (економски, политички, верски,
идеолошки и др.) и процедуралне гаранције.
Владавина права не сме се тумачити уско, као спровођење у
живот оног права (прописа) које једна власт доноси. Таква заблуда
дубоко је укорењена не само међу властодршцима који стварају
''право'' по којем онда управљају, него и међу онима на које се такво ''право'' примењује. Свака власт настоји да своје наредбе (норме, прописе) иза којих стоји њена воља и принуда, представи као
''право'', па и остваривање таквог ''права'' тумачи као успостављање ''правне државе'' (Rechtsstaat) или ‘’владавине права’’ (the Rule
of Law). Међутим, с правно-филозофског становишта не може се
прихватити да је право сваки скуп норми иза којег стоји монопол
државне принуде, па ни онда кад се то ради по неком уобичајеном
поступку.
9) Aleksis de Tocyueville, De la Democratie en Amerique (1835 и 1840); в. енг. изд. Aleksis de
Toc queville, Democracy in America, New York, Alfred A. Knopf, Vintage Books, 1945 (vol.
I-II); ово је и најпотпуније енглеско издање. Ово дело је у претпрошлом и прошлом веку објављено у Београду: Алексис Токвиљ, Демократија у Америци, Београд, Државна
штампарија, I (1872) и II (1874). Изд. Предузеће ‘’Бразда’’ покушало је 1945. да објави
Токвилову Демократију у Америци, али то је спречено. Сада је читаоцима на српском
доступно ново издање: Алексис де Токвил, Демократија у Америци, у преводу Живојина Живојиновића, Сремски Карловци – Титоград, Изд. Књижарница Зорана Стојановића и ЦИД, 1990; друго издање, Сремски Карловци, Књ. З. Стојановића. 2002 (662
стр.). Овај новосадски издавач објавио је и Алексис де Токвил, Стари режим и револуција, Сремски Карловци – Нови Сад. Књиж. З. Стојановића, 1994. превео са француског
Аљоша Мимица. Исте године загребачка ''Политичка култура'' у библиотеци ''Минерва''
(коју уређује Радуле Кнежевић) објавила је Alexis de Tosqueville, Стари режим и револуција, Загреб, Политичка култура, 1994. превела Радмила Здјелар, а поговор ‘’Modernost
Tosquevilleova poimanja demokracije’’ написао је Раде Калањ.
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Владавина права у ствари није могућа уколико се право тумачи само као израз воље владајућих кругова. Право је од самих
својих почетака противречно, с једне стране израз политичке воље,
а с друге стране и инструмент рационалног регулисања односа и
сукоба и начин ограничавања политичке воље и сузбијања политичке самовоље. Владавина права и демократија могу се третирати
као комплементарни.
С тачке гледишта теорије о владавини права, свака власт мора бити ограничена, па и власт народа. То је смисао начела владавине закона, поред осталог, због тога што су значајни мислиоци
истицали велики значај владавине права за економски и друштвени развитак, док демократију нису стављали по значају у исти ред
с владавином права. На пример, Дејвид Хјум (Hume) је сматрао да
за успешну тржишну привреду демократија није неопходна, али да
је владавина права апсолутно неопходна.
Владавина права ставља правне принципе изнад ''државних
разлога'', а у одређеним ситуацијама значи и изнад државе. Она даље подразумева и трајност права и обавеза, идеју кон тинуитета и
поштовање стечених права. Често, а поготову арбитрарно мењање
правила, као и претерано регулисање разних детаља уз сужавање
аутономије друштвених и привредних субјеката и, у крајњој линији, аутономије личности – супротно је овом начелу. Оно подразумева и независно судство, а ово опет подразумева начин поделе
власти. Сва ова начела могу сметати онима који сматрају да представљају народну вољу или '''народни суверенитет'' и они се могу
осетити побуђени да ради спровођења народне воље наруше нека
правна правила. У земљама са англосаксонском традицијом инсистира се на принципу владавине права (the rule of law)10) као концепцији која је мање етатистичка од концепције ‘’правне државе’’.
У том контексту важни и битни елементи легитимности влада јесу
систем вредности на којима почива правни поредак и систем власти, однос грађанина и власти, а исто тако и процедуре и поступци
(the due process of law). У складу с том традицијом су у политичком процесу развијани системи избора, одлучивања, јавност, парламентаризам, процедура доношења закона итд.
У новије време све више се говори о ткз. инклузивној демократији. Инклузивна демократија не представља само економски
модел, већ је то шири политички пројекат, који је усмерен ка реконстгрукцији друштва на свим нивоима, и наравно, у еколошкој
10) В.: Лидија Баста, Политика у границама права, Идеје, Београд, 1984; A.V.Dicey, Introduction to t he Study of the Law of the Constitution (1885), London, Macmillan, 1889 (постоје и новија издања овог рада: десето 1959, прештампано 1985).
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сфери. Генерални циљ пројекта инклузивне демократије је стварање друштва у којем ће људи одредити себе, у којем ће, другим речима ''демос'', народ, као што је то и постојало у класичном концепту
владавине народа, имати свеопшту контролу над сфером политике, економије, и уопште над друштвеном сфером. Према концепту
инклузивне демократије постоје четири компоненте свеобухватног
демократског друштва и то: политичка или директна демократија; економска демократија; демократија на друштвеном нивоу; и
еколошка демократија.

КЉУЧНИЕЛЕМЕНТИМОДЕРНЕДЕМОКРАТИЈЕ
Тешко је одредити у којој мери је неко друштво демократско.
Но, постоји неколико кључних елемената који чине темељ сваког
демократског друштва. Образовање и учење на свим нивоима имају кључну улогу у бољем разумевању тих елемената и то:
- Једнакост – Начело једнакости значи да су сва бића рођена
једнака и да требају уживати једнаке могућности и једнако учествовати у политичком животу заједнице, као и да имају право на
једнаки поступак пред законом. То такође укључује друштвену и
економску једнакост мушкараца и жена.
- Учествовање – Демократија је бесмислена без учествовања. Учествовање у заједници и политичким питањима предуслов
је изградње демократског система. Демократија је облик учествовања, али је учествовање шири појам који нема само снажне политичке импликације већ и друштвене и економске. Но, само учествовање не може бити гаранција демократије.
- Владавина већине и права мањина – Иако је демократија
по дефиниције владавина народа, она је заправо владавина већине.
Она такође подразумева обавезу већине да води рачуна о правима
и потребама мањинских група. Мера у којој се испуњава та обавеза
показатељ је унапређења демократских вредности у друштву.
- Владавина права и праведно суђење – Демократија би требала спречити појединца или групу да влада народом на арбитриран начин. Владавина права омогућује држави да има независан
правни поредак који осигурава једнакост пред законом, ограничавањем моћи јавне власти и снабдевањем једнаког приступа независном и праведном правном систему.
- Поштовање људских права – Прихватање да су сва ''људска бића рођена једнака и слободна у достојанству и правима''
темељ је функционисања демократске заједнице. Демократска др159
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жава има обавезу да обезбеди поштовање, заштиту и испуњавање
људских права како би омогућила да њени грађани могу живети у
слободи од страха и неимаштине. У демократији би се посебна
пажња требала посветити оним правима која су кључна за учешће
грађана, као што су право на окупљање, слобода говора те слобода
мишљења, савести и вероисповести. Гра ђанска и политичка права
сама по себи не могу гарантовати мир, људску и националну безбедност. Само ако се у обзир узму темељне економске, друштвене
и културне потребе, могуће је успоставити повољно окружење за
демократију.
- Политички плурализам – Традиционални задатак политичких странака је консолидовати различитост идеја и мишљења
и представити их у јавној расправи. Једино политички плурализам може обезбедити довољно флексибилне структуре које се могу прилагодити новим потребама, а да при том ипак буду чврсто
тло за демократско управљање. Но, политичка се слобода такође
може злоупотребити за ширење идеја које потпирују мржњу, изазивају насиље и на тај начин представљају претњу демократском
друштву и поретку. Такве тенденције тешко је савладати на демократски начин, а да се не ограничи слобода изражавања и при том
заштити интерес друштва у целини. До одређене мере, демократије морају штитити и саме себе, нпр. од тероризма.
- Слободни и поштени избори – Избори су темељно и јединствено обележје демократије. При сваком избору народ може изразити своју жељу за променом као и своје слагање с тренутном политиком те учествовати у сталном процесу еволуције. Но, историја
је показала да није само по себи јасно ко има, а ко нема могућност
учестовања. Жене су, нпр. веома дуго биле искључене из тог процеса. У Appenzell-Innerhodenu, делу Швајцарске, који је нарочито
познат по својим високоразвијеним демократским структурама,
жене су добиле право гласа тек почетком деведесетих година прошлог века. Од највеће је важности осигурати да право на гласање
буде опште, слободно, једнако, тајно и директно.
- Подела власти – Подела власти, коју је као концепт увео
Locke (''Два трактата о власти'', 1690.), а унапредио Montesquieu
(''О духу закона'', 1748.) борећи се против апсолутистичке државе, темељно је начело модерних демократија. У складу с тим начелом моћ државе подељена је између законодавних, извршних и
судбених дела која функционишу независно, али су одговорна једна другима и народу. Такав систем провере и равнотеже осигурава
примерене кон тролне механизме, те спречава злоупотребу државне власти.
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- Безбедност и слобода – представља кључни елемент по ком
се мери деморетичност друштва, а представља основ за функционисање сваке демократске заједнице. Дакле, само је безбедан човек слободан човек, а само слободан човек може да функционише.
Тако схваћена слобода, још од античке Грчке подразумева политичко право грађана да одлучују о свим јавним питањима, а самим
тим о питањима из области безбедности.

БЕЗБЕДНОСТКАОУНИВЕРЗАЛНИ
ДЕМОКРАТСКИПРОЦЕС

Основна функција безбедности јесте превентивна, односно
да својом организацијом и знањем буде инструмент одвраћања
противника од примене насилне делатности. Ако до таквих активности ипак дође, субјекти система безбедности морају ефикасно
реаговати, како би правовремено открили узрок опасности и елиминисали њихове носиоце на правно дозвољен начин.
„Као функција – безбедност је нераздвојни атрибут државе
и подразумева вршење послова безбедности ради заштите одређених вредности, без обзира на друштвено уређење, политички систем и облик власти. Функција безбедности и организација безбедности чине систем безбедности.
За појам безбедности се у литератури везује израз функција,
при чему се схвата у ужем значењу и то као део основне функције
државе.
У уставним решењима и неким другим правим актима многих земаља предвиђене су следеће функције државе: обезбеђење и
заштита државног суверенитета; обезбеђење и заштита независности и територијалне целокупности; вођење међународне политике
и међународних односа и остваривање и заштита основних слобода и права грађана.11)
Наведене функције сматрају се основом за постојање савремених држава, и спадају у групу минималних права сваке државне
заједнице. Као таква, она је призната у целом свету. У том смислу
постојање безбедносне функције (делатности) државе има два облика деловања:
а) превентивно, где својим постојањем представља инструмент одвраћања од свих облика и извора угрожавања и
11) Радослав Гаћиновић, «Безбедност као модерна научна дисциплина», Зборник радова
Србија – безбедносни и институционални изазови, Институт за политичке студијем Београд, 2009, стр. 7.
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б) репресивно – отклањање узрока угрожавања и елиминисање њихових носилаца силом, на правно дозвољен начин.
Многи теоретичари и филозофи од старог века до данас имали су своје дефиниције државе. И данас, као пре 100 година, веома
је прихваћен став Макса Вебера да се „држава не може дефинисати на основу садржаја онога шта чини… напротив, социолошки се модерна држава може дефинисати само на основу једног
специфичног средства које је својствено њој…средства физичког
насиља.“12)
У теорији државе и права општеприхваћеним се сматрају
становишта да држава представља део друштва, тј. посебну друштвену творевину коју називамо друштвеном организацијом. 13)
Иако због супротних идеолошких ставова и теоријских
приступа у оквиру међународне заједнице не постоји јединствена дефиниција државе, под државом се подразумева свака „јединка„ која је организована од стране постојаног становништва на
ограниченој теритoрији, коју то становништво преко организованог политичког система суверено кон тролише. Из ове дефиниције следи да су конститутивни елементи државе постојано становништво, територија и суверена власт.14)
Др Мирко Грчић,15) познати политички географ, у одређењу
државних функција полази од либералних, кон зервативних и других теорија државе. Према његовом схватању, основне државне
функције су: услужна, економска, правна , социјална , идеолошка
и безбедносна функција.Безбедносна функција се може идентификовати и са принудном функцијом државе која је везана за очување
виталних вредности друштва: суверенитета; територијалног интегритета и независности и борба против криминала.
Гледиште о безбедносној функцији као делу система социјалне контроле недовољно наглашава да ова функција постоји у
друштву које је политички организовано – које има своје политичке институције (институције политичког система), а међу њима и
државу као најсавременију политичку организацију друштва. Јавни карактер безбедносне функције потврђује њену неразлучиву ве12) Макс Вебер, Привреда и друштво, Том други, Просвета, Боград, 1976, стр. 432.
13) Митровић М. Д: Држава и право у теорији државе и права, Сл. лист СФРЈ, Београд,
1992.
14) Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар партнер,
Београд, 2007, стр. 64.
15) Миленко Грчић, Политичка географија, Географски факултет, Београд, 2000, стр. 133.
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зу са политичком организацијом друштва и зависност од релација
које се успостављају између безбедности и политике. Веза безбедности и политике се успоставља у тренутку окончања процеса трансформације родовског у политички организовано друштво.
Безбедносна функција се овде појављује у светлу битног саставног
дела политичке организације друштва, односно као једна од димензија ове организације – непосредно повезана са капацитетом
(способношћу) принудног наметања одлука политичке организације члановима друштва.
Безбедносна улога се своди на обезбеђивање поштовања одређених политичких одлука у друштву, на једну врсту посредовања
између политичког система и његовог друштвеног окружења. Циљ
тог посредовања се састоји у томе да политичке одлуке добију сасвим јасну димензију обавезности, такву која елиминише одбијање њиховог поштовања. Произилази да би се, из политиколошког
угла, суштина безбедносне функције могла изразити као допринос
обавезујућем карактеру одлука и норми које продукује политички
систем, односно да безбедност постоји како би у случају потребе
обезбедила поштовање одлука и норми политичког система у друштву, и да то чини уз евентуалну потребу мера принуде. Поред те
медијаторске (посредничке) улоге, безбедност има и једну другу,
у извесном смислу, за политички систем експлицитније изражену
улогу. Она је извор подршке и ослонац политичког система. Тако
би се њена улога односила још и на заштиту самих институција
политичког система и обезбеђивање њиховог неометаног функционисања.
Овако схваћена, безбедносна функција би била примарно
окренута логици политичког система, односно потребама и захтевима тог система, оличеним у његовим одлукама. У крајњој линији,
то би могло значити да безбедност превасходно служи политичком
систему, а не читавом друштву, како би произилазило из схватања
безбедносне функције као социјалне функције и безбедности као
форме социјалне контроле.
Један од основних циљева сваке политике и друштвених снага које у њој учествују, јесте унутрашња и спољна безбедност заједнице. Основ правног уређивања односа у области безбедности
у Србији јесу принципи и опредељења наведена у уставном документу.
На основама уставних начела у правном поступку даље се
утврђују такве правне норме, а у складу са њима и фактичко понашање свих друштвених субјеката, којима се остварују циљеви
друштва.
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Правно уређивање безбедности наметнуто је, пре свега, његовом природом државне и друштвене функције и неопходношћу
да се безбедност остварује кроз јединствен систем. Ово с разлогом
да би читав правни систем деловао на јединствен начин, у свим
областима друштвеног живота, па тако и у сфери безбедности, односно да би се уклонила или свела на минимум арбитрарност државних субјеката када одлучују о правима, обавезама и интересима грађана.
То значи да је делатност свих државних органа, па и органа
безбедности, заснована на изграђеном праву. Тиме се задовољава
основни принцип законитости јер систем безбедности егзистира
заједно с правом. Међутим, чињеница је да деловање система у
одређеним условима није одређено само правом него и конкретно
дефинисаним друштвеним потребама.
Закони донети у области безбедности јасно истичу главне
детерминанте правне кон цепције безбедности као што су: начело
законитости; правна држава и друштвене потребе.
Репресивно деловање органа и служби безбедности могуће
је само ако је изричито допуштено законом.
У правној држави сила мора да буде у служби права, јер ако
је право у служби силе, не може се говорити о правној држави.
Познато је да се у тоталитарним државама у оквирима њиховог
унутрашњег уређења насиље над сопственима грађанима „маскира” правом, с циљем да се одржи тоталитарни режим на власти.
Од настанка човека и људске заједнице до данас различите
друштвене творевине (народи, друштва, државе, класе и сл.) имају
јединствену и заједничку преокупацију – безбедност. У најширем
значењу, реч безбедност данас преовлађује у језику модерне политике.
Може се рећи да је политички речник испуњен значењем ове
речи и да је политичко деловање усмерено и ограничено њом. Иза
те речи крије се хипокризија (претварање, лицемерство) оних који
владају појединим државама или читавим светом.
Безбедност је, у нашем времену као и раније, прва и основна
брига државе, савременог тумачења политичких теорија и међународних односа. Неки теоретичари савремених држава заступају став да савремена политика представља у ствари „безбедносни
пројекат” који претходи и који оправдава ставове националних политичких теоретичара и саму праксу појединих држава. Сходно томе, утемељење националних политика као политика безбедности,
подразумева да се размишља о стварању посебних дисциплина које ће заокружити нужност филозофије безбедности.
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Истраживањем овог става закључује се да безбедност представља шири појам, да је одувек и неизбежно имала много шире
значење и садржај, који су савремене међународне студије о безбедности тек почеле да региструју, него што је само очување наших, такозваних, основних вредности.
Безбедност се према тим студијама, у ствари, одувек бавила обезбеђењем самих основа на којима почивају политичке теорије, спецификујући оно што је требало да представља суштину
политике. Разлог је што мисао у оквиру које се јављају политичка
размишљања, филозофија и њена кон цепција истине, сама по себи представља један безбедносни пројекат. Јер, сва размишљања
дефинисана у оквиру филозофије и политике су, у ствари, трагања
за безбедношћу (како опстати, како преживети, како се одбранити,
како се проширити, како очувати здравље и сл.).
Безбедност, дакле, налази свој изражај као врховни принцип,
као основа, или као оно што претходи нечему. Још је Лајбниц записао: „Ако неко гради кућу на песковитом терену, он мора копати
све дотле док не наиђе на неки чврст камен или темељ.”16)
Дакле, управо из тог разлога безбедност условљава политичку мисао као доказ очигледан сам по себи, а то је постојање
живота, индивидуалног и друштвеног. Једну од претходно поменутих премиса доказује и унутрашња тежња човека да се понаша
инстинктивно (инстинкт за преживљавањем) или аксиоматично (у
облику принципа самозаштите, права на живот или права на самоодбрану). Због тога безбедност постаје вредност коју савремена
тумачења политичких теорија и савремена политичка пракса не
доводе у питање (нити су их доводили,) управо зато што они своје захтеве формулишу на основу захтева који проистичу из саме
метафизичке истине. Као последица тога, безбедност је постала
предикат на бази којег су настали основни политички постулати
савременог друштва, на коме је заснована структура савремене политичке моћи чије је оличење држава и на коме институције и појединци, укључујући и савремене демократске политичаре, настоје
да утемеље основне поставке своје легитимности.
Основна мисао коју у овоме треба следити јесте она која
доводи у питање традиционалну политичку мисао о утемељењу
безбедности. У том смислу, може да помогне Хајдегеров став да
„модерна политика представља безбедносни пројекат у најширем
могућем – онтолошком – значењу ове речи, зато што је она првобитно то и требало да постане с обзиром на сам карактер или
16) Michael Dillon, Politices of security, Routledge, London, 1996.
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природу размишљања о истини, у чијем контексту је сама политика била разматрана.”
Коначно, безбедност на најспектакуларнији начин приказује будућност човекове и националне егзистенције на земљи, ограничену стратегијама хибридних режима глобалне суверености и
владавине. У том смислу, треба преиспитати кон цепте политичких
теорија којима је глобализам суштина, а безбедност се везује за
глобалну егзистенцију нихилизма17) и технологије.
Дакле, врло је тешко открити и дефинисати активности које безбедност захтева и које се намећу у њеном очувању. Посебан
проблем представља дефинисање начина на који се безбедност одражава на нас као нека врста трајног обележивача епоха, политике,
физичких и географских граница, при његовом коришћењу у описима савременог доба.
Попис најчешћих појмова указује на тежину поменутог проблема (државна безбедност, национална безбедност, политичка
безбедност, војна безбедност, глобална безбедност, регионална
безбедност, територијална безбедност, економска безбедност, финансијска безбедност, индивидуална безбедност, колективна безбедност, лична безбедност, физичка безбедност, психолошка безбедност, сексуална безбедност, социјална безбедност, еколошка
безбедност, безбедност намирница за исхрану ...).
Када је реч о безбедности треба рећи да она није природна,
већ цивилизацијска чињеница. Она није именица којом се нешто
именује, већ пре принцип на основу којег се ствари формулишу.
Она је објективна потреба и претеча описа свих опасности које на
радикалан начин угрожавају појединца, друштво, државу и читаву
међународну заједницу.
Неопходно је указати и на чињеницу да појам безбедности
има своје корене у ткз. „позитивном страху”, односно да безбедност представља основно оруђе за конституисање политичког поретка и организовање личног и групног понашања нужним законима, ради остваривања права других чланова те исте заједнице, или
пак отклањање разноврсних облика заједничке опасности.
17) Нихилизам (лат. nihil ништа) становиште потпуног одрицања вредности. Уопште: теоријски, нихилизам одриче могућност сазнавања истине, а етички нихилизам вредност
моралних закона; у политичко-социјалном погледу: схватање да данашње друштво и
целокупни његов поредак не ваља ништа, због чега би га требало потпуно уништити, па
тек на тим рушевинама градити једно ново друштво; израз направљен по идејама које
је руски писац И.С.Тургењев изнео кроз Базарона, главног јунака свог романа „Очеви
и деца“, 1862. године, који је одлучно одрицао сва начела и традиције руске племићке
културе (Милан Вујаклија, Лексикон страних речи, Просвета, Београд, 1980, стр. 611).
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RadoslavGacinovic
DEMOCRACYANDSECURITYINNATIONALSTATE
Summary
Democracy is a model of government by which the state government derives from the people. The word “democracy” derives from
Antic Greek words demos – meaning “people” and kratos – meaning
“governing”. Idea of democracy has derived in ancient Greece and by
its original meaning it meant governing of poor people. This idea took
roots from equal right for citizens to talk freely in the parliament (isegoria) and their equality in the eye of law (isonomia). These two kinds of
equality derived from individual autonomy of individuals, that is, from
the individuals’ independence and self-determination. In addition, true
democracy creates preconditions for security of the citizens, although
their security is a very complex and complicated social phenomenon.
Along with existence of security as a true human value, need and
interest, in democratic states there also exists freedom as a highest ideal
and universal pointer in contemporary development of humankind. The
freedom, comprehended in such way, since the time of antic Greece,
implies a political right of the citizens to decide on public issues and, in
this way, on the issues concerning the field of security, too. Therefore,
freedom and security are products (achievements) of true democracy.
Taking into consideration that true democracy has not been functioning
in practice, the security as one status and process has been under the
jurisdiction of the state and its government being the product of democratic election.
Key Words: democracy, parliamentarian democracy, presidential democracy,
security, majority rule, rule of rights, political pluralism, elections, government, freedom
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Abstract
Postulates of modern democracy have been gradually developed
out of Calvinist religious movement during 17th century, in particular
in Scotland, England and Netherland where their communities supported both religious and political ideas. Following that, there came a philosophy of freedom and equality for all, that has been further developed
during the movement of Enlightenment, after which it became known
as a central value of democracy. Democracy depends on interest and
active participation of its users. Information and approach to knowledge are preconditions for апу significant participation in democratic
system. Only the people who recognize functioning of the system and
know its mechanism and institutions might contribute to and benefit
from democratic society.
Only in democracy respect of human rights implies freedom (liberation) from fear and threat to existence of individuals. Human security implies the right to capability and freedom that the individuals may
achieve for purpose of developing their human potential.
Generally speaking, only an equal, free and democratic participation in political and economic life of a state or community may establish human and national security. Only a total guarantee of human
rights, participative government, rule of the rights and law, substantial
development and equal consumption of resources may provide that human and national security contribute to democratic making of decisions
and international cooperation. Кеу elements of modern democracy are:
equality, participation, majority rule and minority rights, rule of the
rights and law and fair trial, respect of human rights, political pluralism,
freedom and fair elections, power sharing and security and freedom as
a key element of existence of modern democracy and functioning of
democratic community. Therefore, only a safe person is a free person
and only the safe person is a fully functioning person.
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ВРАЋАЊЕДРЖАВИБЛАГОСТАЊА? 1)
Сажетак
Аутор текста указује на два различита модела поступања,
која су се обликовала и руководила западним светом од велике
економске кризе 1929. до данас: државни интервенционизам, који
је предлагао Кејнз, и тржишну саморегулацију коју је заговарао
Хајек. Кејнзијанска политика је релативно успешно функционисала, обезбеђујући истовремено социјалну стабилност и привредни
раст. Своју пуну афирмацију је доживела шездесетих година под
именом држава благостања. Затим је запала у кризу, и то из разлога
које је Хајек критички осветлио: постала је прескупа бирократска
творевина у којој су економски потенцијали постали запретени.
Државу благостања је заменила нео-либерална политика, ослоњена на Хајекову и Фридманову теорију. Дерегулисана привреда је
бележила снажан економски раст и велику запосленост све до велике глобалне кризе 2007. Завршни део рада преиспитује разлоге
постојеће рецесије и у ком правцу смера нова економска политика.
Кључне речи: Кејнзијанска политика, пуна запосленост, економска криза, редистрибуција добара, бирократија, слободна иницијатива

Глобална финансијска криза 2007. године је вратила позорност на већ готово напуштену Кејнзову економску и политичку заоставштину. Карл Попер (Karl Popper) је одавно приметио да идеје
владају светом, односно да исходи борбе између кон курентских
теорија далекосежно утичу на обликовање друштва. Зато је занимљиво подсетити се на интелектуални сукоб два велика економска
мислиоца XX века, Џона Мајнарда Кејнза (John Maynard Keynes) и
Фридриха фон Хајека (Friedrich von Hayek). Тема спора је изгледа1)

Чланак је део рада на пројекту 149026 који финансира Министарство науке републике
Србије.
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ла чисто академска и односила се на прихватљиво објашњење привредних циклуса. Међутим, практични значај тумачења разлога
привредне рецесије и предложене мере опоравка биле су у основи
супротне. Кејнз је својим личним шармом, везама са политичарима
у Британији и Америци, истрајним залагањем и убедљивим и храбро написаним књигама и чланцима стекао знатно више утицајних
присталица. Његова теорија је победила, а макроекономске анализе стекле статус основног обавезног штива на универзитетима.
Kејнзови погледи, предлози, политичке и економске мере признати
су као идејни фундамент за обликовање модерног капиталистичког
друштва, познатог под именом држава благостања.

КЕЈНЗОВОСХВАТАЊЕКАПИТАЛИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕИДРЖАВЕ
Кејнзова кључна дела настала су у периоду између два светска рата. То је период турбулентних економских и политичких збивања. Исход Првог светског рата се није огледао само у великим
политичким променама - нестало је неколико великих империјалних сила, већ и у томе што су економске кризе и рецесија, као никада до тада, потресале моћне индустријске земље света.
Поредак који је представљао узор економског и политичког уређења, Британија и Сједињене државе, показивао је своје
унутрашње слабости. Кејнз је покушао да одгонетне разлоге дисфункционалности тржишта и дошао до закључка да Сејови закони
тржишта (Jean Baptiste Say) у новим економским околностима не
делују, односно да неокласични приступ више не задовољава. Наиме, у Сејовој теорији је преовлађивала дубоко усађена вера да слободно тржиште аутоматски обезбеђује пуну запосленост. Кејнзова
анализа разлога настанка кризе у савременом капитализму могла
би свести се резимирати преко неколико основних ставова.
Теоријски, каже Кејнз, када је штедња једнака инвестицијама, тржиште је у равнотежи. Међутим, у реалности, догађа се да
количина уштеђеног новца превазиђе количину новца који се инвестира. Дакле, долази се у стање неравнотеже. Запослени не желе да потроше већи део своје зараде и потражња за робама опада.
Последица - предузетници тешко остварују профит и не одлучују
се да инвестирају у будућу производњу. Чим је штедња већа од
инвестиција, привреда улази у депресију. А то аутоматски значи и
већу незапосленост. Задатак монетарне политике је да превазиђе
овај проблем.
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У свом можда најзначајнијем раду Општатеоријазапослености, интереса и новца Кејнз указује да de facto потражња руководи нивоом економских активности. А свеукупна потражња
једнака је свеукупној агрегатној заради друштва, односно суми потрошње и инвестиција.2) У стању незапослености и некоришћења
производних капацитета, једини начин повећања нивоа запослености могућ је кроз увећање степена потрошње за добрима или преко стимулисања нових инвестиција. У противном привреда ће се
закочити у равнотежи високе незапослености.
Кејнз сматра очитим да тржишни механизми саморегулације
не помажу да се реши постојећи проблем рецесије. Једини ко може извести привреду из стања стагнaције је држава. Она треба да
подстакне монетарну експанзију, да убаци новац у оптицај. Конкретизовано, само промишљена банкарска политика може уравнотежити однос штедње и инвестиција.
Кејнз је био велики оптимиста у уверењу да државне институције пажљивом фискалном политиком могу да осигурају стабилну равнотежу штедњи и инвестиција, а самим тим и пуну запосленост. Темперирањем односа штедње, потрошње и инвестиција
држава би могла да креира активну економску политику и избегне
економске кризе, које су се до тада циклично појављивале. Она би
убризгавала потребна средства и стимулисала инвестирање, односно активно утицала на степен укупне потрошње, као и штедње.
А то је практично могуће само ако државни сектор повећа своје
ингеренције у односу на приватни капитал; дакле када државне институције преузму у своје руке новчане трансфере, емисију новца
и располагање великим делом капитала. Зато Кејнз као делотворно
решење за излазак из стања економске депресије предлаже смањење вредности новца, односно већу емисију новчане масе. Тиме би
се повећала могућност и инвестирања и потрошње, а сами тим и
привредни успон.
Кејнз са добрим разлозима рачуна на следеће: стимулисањем
инвестиција у производњи, један од резултата биће и увећање техничке ефикасности. Самим тим, повећаће се количина добара која
ће појефтинити. На тај начин, не само да ће се увећати укупни друштвени стандард, него и профити, чиме се могу покрити трошкови
монетарне експанзије. Добре године технолошког развоја створиће
добит, који држава треба да врати у своје резерве и компензује раније емитовање новчане масе: штедња, потрошња и инвестиције
би на тај начин очувати потребан баланс.
2)

Keynes J.M., GeneralTheoryofEmploymentandMoney, Macmillan, London, 1942.
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Из свега поменутог Кејнз ће профетски закључити да су
друштво и економија ушли у нову фазу развитка. Проглашавајући
крај laissez-fairea-a он верује у спасоносну функцију државе, која
ће обезбедити све оно што стари систем више није био у стању
да учини. Држава би имала инструменталну функцију: добро руковођена, она ће чувати слободу и просперитет приватног предузетништва, а помоћу етаблираних парламентарних институција
друштвени мир. Кроз неопходне модификације у управљању привредом заправо би се очувале вековима успостављане тековине либералног типа друштва.
Кејнз је веровао у државу као једини расположиви делотворни инструмент за уређивање базичних односа у развијеном индустријском друштву. Слободна тржишна утакмица, искуство је показало, довела је до великих имовинских разлика. Но, ту се не ради
само о све већој неједнакости, него и о закочености привредних
токова као последице неравномерне расподеле богатства. Саморегулативни механизам тржишта је заказао у том смислу што велика концентрација богатства штети самом даљем функционисању
привреде, будући да дестимулише потрошњу. У најмању руку из
тих разлога потребна је другачија расподела богатства, односно
његова децентрализација. Зато држава иза које стоји демократски
изабрани парламент има право, па чак и дужност, да изврши редистрибуцију богатства. Она ће редистрибуција ће бити од опште користи; уклониће се превелик социјални јаз, осигурати стабилност
инвестиција и створити опште осећање да су приватни власници и
запослени партнери на заједничком послу.3)
Кејнз и његови следбеници су себе видели као конзервативне
либерале који само дају нову формулу функционисања већ промењеног система приватне кон куренције. Они деле уверење у оправданост индивидуалног предузетништва, противници су насилног
успостављања социјалне једнакости, одбацују могућност национализације средстава за производњу, сагласни су у погледу поштовању правног поретка. Од ортодоксних либерала их иницијално разликује то што сматрају да држава као институција не представља
претњу, и да она мора да преузме активну улогу у планирању производње. Економским разлозима за интервенцију политичке власти у привредне токове они придодају и моралне аргументе.
Тако Гилмор (Gilmour), Бевериџ (Beveridge), Макмилан
(Macmillan) указују да се многи нагомилани друштвени проблеми и недаће не решавају сами од себе, како је ранија либерална
теорија предвиђала. Незапосленост, сиромаштво, бескућништво,
болест – као велика друштвена зла траже ургентна решeња и они
3)
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који су преузели управљање друштвом не могу чекати скрштених
руку очекујући од спонтанoг тржишнoг процеса да једног дана он
реши те проблеме. Ако држава представља општост, дакле заступа
интерес целине, она има обавезу да изнађе ефикасне мере помоћи
најугроженијим слојевима становништва. Док је традиционална
етика капитализма полазила од става да је незапосленост пре свега ствар личне одговорности, односно да је обавеза индивидуе да
сама реши тај проблем, Бевериџ је заступао став да је то проблем
државе и друштва. Посматрајући феномен масовне незапослениости он је доказивао да људи без своје властите кривице остају
на улици. Незапосленост је пре свега резултат непредвидљивих
економских потреса, када пропадају читаве пољопривредне и индустријске гране; у таквим условима не може се очекивати да ће
најамна радна снага, као и многи предузетници, бити у стању да
сами себи помогну. Државне установе имају обавезе да пруже потребну помоћ, и за то постоји широка лепеза могућности. Држава,
будући да располаже фискалном моћи, може да подстакне производњу, да организују јавне радове, односно обезбеди новчану помоћ угроженима. У противном, ако држава буде неактивна, армија
незапослених ће претворити у грађане другог реда. Деградирани,
материјално и психички, осетиће се непотребним и без домовине.4)
Бевериџ настоји да ову нову улогу државе објасни у светлу
традиционалних либералних начела, тако што проширује обим гарантованих слобода. Либерална држава се легитимисала старањем
о остварењу природних људских права; у та неотуђива права, сматра Бевериџ, мора спадати и право на рад и располагање властитим
приходом. Ако држава као политичка установа гарантује јединки
заштиту од физичког насиља, арбитрарног хапшења, неприкосновеност власништва, слободу мишљења и вероисповести, слободу
кретања и удруживања, она је на неки начин дужна и да јој обезбеди посао. У том смислу он каже: „Слобода представља више од
ослобађања арбитрарне моћи државне власти. Она значи слободу
од економског робовања Беди и Прљавштини и другим социјалним злима.“5) Из ова става следи императив да је задатак државе
да осигура социјалне програме којим би се елиминисали узроци
тренутних патњи великог броја људи. Држава се мора бринути и о
здрављу, запослењу, радним условима, пензијама, школовању, као
и много чему другоме што обезбеђује елементарне услове за достојан живот. То је могуће учинити тако што ће држава путем поре4)

Beveridge W.H., FullEmploymentinaFreeSociety:AReport, Allen and Unwin, London,
1944.

5)

Beveridge W.H., WhyIamaLiberal?,Jenkins, London, 1945, стр. 9.
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за осигурати потребна средства и трансферисати их оним категоријама становништва, којима је помоћ најнеопходнија. Отклањање
ургентних друштвених недаћа, морају на неки начин сви солидарно да помогну. Прогресивним опорезивањем друштвено богатство
ће бити правичније распоређено.
Сам Кејнз је признавао да је мана капитализма произвољна
и неправедна расподела богатства.6) Држава има могућност да исправи ту неправду преко редистрибуције прихода. Уосталом, тај
морални захтев кон зистентан је и са његовим теоријским увидом
како функционише економски систем. Ако би, захваљујући приватном власништву, приход остао у рукама мањине, он не би био
усмерен на потрошњу, већ на штедњу. Извесним пажљивим мерама редистрибуције, доходак би дошао до ширих друштвених слојева. Не само да би се постигао већи степен правичности и подстакло запошљавање (морални разлог), већ би се знатно повећао и
ниво потрошње (економски разлог). Капитализам би, као до сада
најпродуктивнији начин увећања економске благодети друштва добио здрав етички и економски подстицај.
Да се капиталистичка држава руководила само интересима
приватних интереса, и да није у својој историји имала обухватне
интервенције у погледу заштите сиромашних слојева најамне радне снаге, давно би избио грађански рат – упозораво је Макмилан.
Често се наводи пример Бизмаркових реформи увођења опште
социјалне заштите као корак усмерен у правцу социјализма. Без
обзира да ли се тај корак хвали или куди, сви се слажу да је он
био изнуђен и заснован на чисто прагматичним мотивима. Пруски
канцелар је знао да се осећање лојалности и послушности сиромашних слојева кључно за стабилност државе: увођењем ових привилегија држава је плаћала цену своје социјалне стабилности. Она
је тиме само ојачала, што значи да цена фактички није била тако
висока. Бевериџ је предлагао цео систем узајамно повезаних мера,
помоћу којих ће држава бити у стању да на ваљан начин пружи
бригу свим својим поданицима. Управо циљајући на апстрактну
општост и универзални карактер ових мера он је створио модел
социјално одговорне државе: у том смислу он је захтевао (а) да
статус држављанина буде довољан услов коришћења социјалних
услуга; (б) да висина доприноса за социјално осигурање буде једнака за све; (в) да сваки грађанин има законско право на социјалне
услуге, односно да се оне сматрају актом обавезе државе, а не пу6)

„Упадљиви недостаци економике друштва у коме живимо су: њен неуспех да обезбеди
пуну запосленост и произвољна и неправедна расподела богатства и дохотка.“ Kejнз J.
M.,Општатеоријазапослености,каматеиновца,Култура, Београд, 1956, стр. 396.
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ком милостињом друштва, итд. Ти разрађени и систематско постављени прагматски предлози ће касније постати темељ социјалне политике државе благостања.
Јасно је да Кејнз и његови следбеници имају велико поверење у државу. Нимало случајно, сам Кејнз је годинама био државни
службеник на значајним функцијама. Они су сматрали су да држава има изузетан квалитет у погледу стручности, као и непристрасности. Самим тим да она може деловати у име свих слојева, не
подлежући арбитрарним одлукама. Професионално чиновништво
само врши поверене дужности, оно нема неки посебан интерес,
већ представља неутралан инструмент помоћу кога се задовољавају потребе целог друштва. Парламентарна демократија не само да
омогућује кон тролу оних који су тренутно на власти, већ и обезбеђује да се воља већине преточи у политичке одлуке.
Када је реч о степену интервенције, кејнзијанци у основи
сматрају да ту нема неке јасне границе. То је пре свега практично,
а не теоријско питање. Држава је ту да коригује економска кретања и исходе. Она мора да следи одређене виталне циљеве, односно
обезбеди економски просперитет и социјалну стабилност. Из тога
следи њена брига где ће инвестиције капитала усмеравати, као и то
да обезбеди пуну запослености. Да би нација била способна за рад
неопходно је спровести низ других услуга од стане државе: здравствена брига, пензије, бесплaтно школовање, добро информисање,
итд.
Интересантна је конвергенција кејнзијанског и социјал-демократског учења. Док је за прве државна регулатива била изнудица очувања индивидуалних слобода и обезбеђења друштвеног
концензуса, за друге је она пре свега средство за успостављање
суштински колективних циљева. Фабијанци са острва и социјалдемократске партије са европског континента су се слагали да су
либералном капитализму неопходне темељне даље социјалне реформе. Тони (Таwнеy), угледни научник и заступник Фабијанаца
у парламенту, полазио је од тога да начело једнакости шанси импликује бар приближну једнакост и у доступности основних материјалних ствари, као и других цивилизацијских тековина.8) Либерална начела која гарантују формалне слободе јединке, остају
испразна ако се не попуне реалним садржајем. Слобода мора да
има и позитивну конотацију, односно позитиван садржај. Слобода
се не састоји само у томе да поседујемо заштићени домен приват7)

7)

Недовић, ibid.

8)

Toни је активно учествовао у парламентарним комисијама које су се бавиле реформама
у здравству и образовном систему.
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ности у коме можемо да деламо по властитој вољи, већ да морамо
имати и стварна средства да ту начелну могућност реализујемо.
Неко без средстава за живот, без школе, без елементарних знања,
није равноправан у односу на особу која то поседује. Зато је улога
државе да исправи такве врсте неправди, односно неједнакости.
Ако је економска моћ предност која се наслеђује или добија игром
непредвидљивих економских сила, на институцијама друштва лежи одговорност да се та неправда у односу на друге исправи. Зато
Тони изриче захтев да економска моћ мора да буде одговорна јавној
власти. Само тако се могу исправити претеране неједнакости који
капиталистички процеси свесно или несвесно стварају. А то је могуће само ако се држава буде старала о редистрибуцији богатства.
Ако би се поједноставила идеја са којом су наступале социјал-демократске партије, она би могла да се формулише ставом да
се ради о суштинским реформама на путу остваривању фундаменталних социјалистичких циљева. Модерна капиталистичка друштва могу постепено да задобију важна социјалистичка обележја
– као што су планирање производње, гаранција да најамна радна
снага буде збринута у случају смањења обима посла, обезбеђење
разних врста заштита, могућност да се врши праведнија расподела
богатства. Демократска власт за њих значи могућност да се поштују жеље и интереси већине: а то значи да радници морају бити
максимално изузети од ризика, да важни сектори привреде треба
да дођу у руке државе, да се групама становништва који су на дну
лествице примања или без њих мора обезбедити адекватна заштита. Исто тако социјал-демократи су схватили да државни апарат
може да буде делотворан инструмент за трансформацију друштва
и постепено гашење разних привилегија и повластица. Иницијално заступници радничких захтева, ове партије су институционално
учврстиле положај синдиката и учиниле их равноправним партнером у преговорима са послодавцима. На тај начин је успостављена
брига државе за широке слојеве становништва, а донешени закони и институционални механизми обезбедили су низ социјалних
услуга на дуги рок, без обзира која партија дође на власт.
Државе благостања, које су свој пуни просперитет доживеле педесетих и шездесетих година. Успешност и легитимност
овог типа друштва темељио се на два битна елемента. Прво, након
Другог светског рата, у државама Запада владало је осећање националног кон цензуса. Ако су сви слојеви друштва поднели терет
рата, логично је било да на неки начин солидарно учествују и у
расподели. Идеја пуне запослености и бриге о социјално незбринутим, сама од себе се неметала. Други моменат, који је изузетно
повољно доприносио општем поверењу у успешност пројекта био
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је континуирани економски процват. Непрестани раст производње
и побољшање друштвеног стандарда била су најјача легитимацијска снага у очима већине становништва. У зависности од државе
до државе владе су у овом периоду релативно успешно комбиновале мере регулације и планирања са механизмима саморегулације
тржишне привреде. У најмању руку, у релативно дугом периоду,
остварени су циљеви високе запослености становништва, висок
ниво социјалне бриге државе према становништву, као и висока
стопа раста потрошачке моћи просечног грађанина.
Може се поставити једно колоквијално питање: ако се овај
модел привређивања и расподеле, који је називан и „мешовитом
привредом“, комбинацијом капитализма и социјализма, дуго показивао успешним, зашто је онда напуштен? Свакако најбитнији
разлог био је тај што су трошкови државе, која је требала да задовољи различите захтеве (становништва, великих кор порација, синдиката) били превисоки. Државе благостања су упадале у све већи
дефицит. На другој страни, скупо плаћена социјална стабилност,
смањила је потенцијалну количину инвестиција. Економска криза
седамдесетих година, потпомогнута нафтном кризом (1973), довела је у питање оправданост и смисленост одржавања ове творевине. Када у једном друштву сумња почне да подрива основна убеђења, само је питање времена када ће се њени предводници окренути
новим идејама, поготово оним које нуде лек да се друштво избави
из постојеће кризе.
Идеје које ће је демонтирати већ су одавно биле ту: деценијама су Фридрих фон Хајек и Милтон Фридман (Milton Friedman)
критиковали државу благостања, показивали њене недоследности,
предвиђали њен неминован ход ка економској пропасти и свемоћном патернализму. Тако су временом ширили круг својих присталица међу економистима, политичарима и банкарима, указујући
да је интервенционизам погубан за привреду и друштво, и да он,
можда и невољно, нужно води у неку врсту социјализма. А то значи укидању приватне иницијативе и свемоћи државне бирократије. Да би се спречио такав суморан крај, потребно је вратити се
традиционалној либералној вери у минималну државу и слободну
економију.

КРИТИКАДРЖАВЕБЛАГОСТАЊА
Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises) је још двадесетих година у полемици са социјалистом Отом Нојартом (Otto Neurath)
развио две тезе, које су постале окосница мишљења оних економи177
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ста, који су себе називали истинским либералима. Прва теза гласи
да ефикасан економски систем може опстојати само под претпоставком неспутаног деловања приватне иницијативе и државе која
се ограничава на спровођење апстрактних, универзалних закона.
Друга теза гласи да сваки уплив државе у регулисање привреде
нужно води у социјализам. Под социјализмом се подразумева колективистички тип привреде и политичка диктатура једне партије.
Системи какви су се успоставили између два рата у Совјетском савезу, фашистичкој Италији и национал-социјалистичкој Немачкој потврђивали су убедљиво другу Мизесову тезу. Међутим,
Мизес није био ништа умеренији у критици интервенционистичке политике које су предлагали кејнзијанци. У делу Бирократија
(Bureaucracy 1944) он упозорава да је апсурд и велика погрешка
мешати улоге јавне службе и приватних предузећа, што ће се неминовно догодити ако држава преузме регулативне мере у привреди.
Бирократија има своја правила поступања, а приватна иницијатива
предузимача своја. Принцип бирократије је послушност и стриктно извршавање наредби који долазе од стране вишег ауторитета.
С друге стране, приватну иницијативу карактерише спремност на
ризик и инвентивност. Ако бирократији дате ингеренције над економским делатностима (било у виду кон троле или уплива на то
шта треба, по којој цени и у којим количинама производити), она
ће неминовно гушити приватну иницијативу. Чак и онда када поступа најдобронамерније. Модел по коме бирократија резонује и
поступа (делајући у име општости и поступајући по ригорозним
правилима) је такав да ће мешањем у привредне активности угрожавати профитне мотиве предузетника.9)
Фридрих фон Хајек, Мизесов наследник, је током своје дуге интелектуалне каријере непрестано указивао на опасност прото-социјалистичке привреде. У књизи која га је прославила, Пут
у ропство (Road to Serfdom) он развија аргументацију да ће мешавина капитализма и социјализма, и нехотећи, водити ка тоталитарној држави. Ако држава закорачи у привреду, она ће корак по
корак бити натерана на све веће интервенције, на све обухватнија
подруштвљавања, те ће завршити у некој врсти планске привреде.
Све опсежније планирање ће истовремено увећати моћ бирократије и она ће на крају почети да контролише и уређује све сегменте друштвеног живота. Хајек је при томе имао живи пример шта
се дешавало у Немачкој између два рата. Државни службеници су
преузели команду над великим индустријским гранама, а затим
9) Стојановић Божо, Основиаустријскетеорије, Економски факултет, Београд, 2009, стр.
110.
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фактички над целом привредном делатношћу. По форми, то је и
даље била капиталистичка држава, али по суштини, прото-социјалистичка, уређена по моделу ратне привреде. Гушење економских
слобода се одвијало паралелно, сматра он, са гушењем политичких
и свих осталих слобода. Дакле, није увек нужно да се одигра револуција бољшевичког типа и да се политичким актом национализују средства за производњу. До сличног исхода могуће је доспети
реформама унутар самог капитализма, реформама које полазе од
идеје да држава треба да преузме кључну улогу у регулисању привреде и дистрибуцији добара.
Хајекова страховања да ће капиталистичке државе, засноване на идеји регулације привреде, завршити у тоталитаризму, показала су се неопрвданом. Као и у многим другим случајевима,
закључивање по моделу pars pro toto, водио је у погрешку. Уопштавање специфичних случајеве привредних и политичких токова у Италији и Немачкој у потенцијално универзалну тенденцију
кретања у капиталистичким друштвима након Другог светског рата – требало је схватити само облик, можда претерано драматично
исказаног, упозорења. Но, с друге стране, критика многих слабих
страна кејнзијанских реформи показала се оправданом.
Хајеково обимно дело Уставслободе(ConstitutionofLiberty)
на детаљан начин анализира функционисање и недостатке државе
благостања.10) Оно се ослања на саме фундаменте Аустријског економског учења, које заступа идеју да тржиште функционише само
у условима неспутане кон куренције распршеног индивидуалног
власништва. А то значи да је свака концентрација индивидуалних
знања у оквиру једног планског тела пука илузија. Самим тим је
добро планирање од стране државе нешто по себи неспроводљиво. Индивидуални предузетник је тај који планира и који је једино
способан да се адаптира се на променљиве услове тржишних захтева. Макроекономско планирање је нужно неефикасније, јер планери не могу располагати сумом неопходних знања детаља, који
су битно субјективне природе. Исто тако само спонтани тржишни
процеси, дакле без уплива државе, омогућују формирање цена. А
цене су једина врста релевантних информације помоћу којих је рационално планирање могуће. Ако држава контролише цене, или на
било који начин са своје стране утиче на овај спонтан процес, оне
више неће давати поуздане сигнале. Резултат ће бити погрешно
планирање и промашене инвестиције.
10) Hayek Friedrich, TheConstitutionofLiberty, Routledge & Kegan Paul, London, 1976.
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Хајекова критика идеје свеобухватног планирања била је
релевантна за социјалистичку планску привреду совјетског типа.
Ипак, кејнзијански модел је био битно различит: он се ослањао
на тржиште и приватно власништво као рационални агенс привређивања. Државне службе су требале да обезбеде корективне мере,
а не да преузму планирање уместо приватних предузетника. Подручја где се држава мешала, односно који је постао јавни сектор,
биле су области где приватни капитал није показивао неко велико
интересовање: рударство, енергетика, саобраћај, тешка индустрија. Дакле, ту се више радило о Хајековим пројекцијама шта би се
могло догодити, него о томе како је стварно функционисало тржиште у развијеним државама. Да није било приватне иницијативе,
високог степена тржишне саморегулације, тешко да би привреде
запада доживеле такав просперитет.
Ипак, Хајек је у много чему био у праву. Идеју да држава
треба да подстиче монетарну експанзију, коју су предлагали Кејнз
и његови следбеници, сматрао је погрешном. Она доноси краткорочна решења (пуну запосленост, подстицање инвестиција, повећање потрошње); међутим, дугорочно она води до поремећаја производних структура, које не могу да се самостално одрже. Државна
администрација је често натерана на такве поступке, јер је то једини начин да изађе у сусрет притисцима разних интересних група.
Да би се разумело зашто је власт, принуђена да спроводи
потезе у корист разних партикуларних интереса, најбоље је осветлити Хајекову анализу како и зашто настају политичке одлуке које подривају економију. Наиме, он је убедљиво показао како само
устројство функционисања парламентарне демократије утиче на
усложњавање и увећавање државних служби, односно на све веће
мешање јавних служби у привредне токове. Да би се објаснила веза између политичког надметања за власт и стварање свеобухватне
државе која добија све већа овлашћења, потребно је укратко описати сам овај процес.
Парламентарна демократија је заснована на принципу конкуренције политичких партија које се боре да руководе јавним пословима. С циљем придобијања поверења гласачког тела партије
излазе са својим програмима којима настоје да придобију што већи
број гласача. Економским речником исказано – политичке партије
на политичком тржишту износе своје понуде. Уколико су оне примамљивије, утолико могу рачунати на већу подршку. Друго, и много важније питање је да ли су те понуде остварљиве и по коју цену.
Разне социјалне групе су предмет високих обећања у том надметању које највише подсећа на рекламну кампању.
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Проблеми настају када партија или партијска коалиција партија дође на власт. Високи пораст очекивања гласача присиљава
нову владу да бар делимично оствари своја обећања. Она је на неки начин „дужна“ да испуни захтеве оних група и слојева које су
дали одлучујуће гласове за победу. У принципу, ти слојеви најчешће траже одређене повластице у своју корист: рецимо, незапослени захтевају већа социјална давања државе и отварање нових радних места; корпорације желе да буду изузете из деловања стране
конкуренције; синдикати веће плате за своје чланове, итд. Влада је
стога присиљена да ангажује у све већем броју области деловања,
што повлачи за собом све веће расходе. На једној страни, правећи
све већи број изузетака, власт не само да поступа арбитрарно, него
користи које прибавља својим клијентима падају на терет осталог
дела становништва. Све већа сума националног дохотка мора одлазити на задовољење ових парцијалних захтева. Не постоји много
механизама да се високи трошкови државе покрију: повећање пореза, која је веома непопуларна мера, или све веће задужење државе. У првом случају, смањиће се инвестиције и интересовање за
нове послове. Задужење, на другој страни, води повећању каматних стопа, из чега следи инфлација, преко које држава санира своје
дугове. Али по коју цену?
Излазећи у сусрет високим захтевима, које су сами формирали, политичари на власти бивају принуђени да воде све неодговорнију политику: штампају новац, задужују све више државну
благајну и на тај начин тихо припремају предстојећу кризу. Монетарна експанзија пре или касније мора да поткопа цело привредно
пословање. Држава је и сама по себи изузетно скупа творевина, јер
у њој не влада начело штедње и рационалности, као у случају индивидуалног власништва. На ту општу карактеристику, у држави
благостања, надовезују се многобројна социјална давања. За уживаоце услуга та давања представљају позитивну меру, но фундаментално је питање ко ће то да плати? На крају дана, платиће је
они који су од државе изнуђивали своје захтеве, закључиће Хајек
и његови следбеници.
Невоља са масовном демократијом, сматра овај критичар,
почива на томе што је већ одавно напуштено основно начело да државна сфера мора да буде ограничена на тачно одређену врсту пословања.11) Зашто да влада саму себе ограничава у свом деловању?
Ослањајући се на легитимитет да изражава вољу већине, она може да поступа по властитом нахођењу. Уосталом, ако неко иступа
са обећањем да ће променити свет набоље, зар није противречно
11) Hayek,Ibid.
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стављати му разна ограничења? То значи да се правила игре више
не знају, а да влада може да поступа као беневолентни диктатор.
Оваквом интерпретацијом, упозорава Хајек, по којој свака одлука владе може да се сматра нечим законитим, демократска форма
власти се претвара у тренутну вољу већине: ако се не поставе јасне
границе шта је домен власти, а шта не, у име великих циљева ми
дајемо бланко поверење политичкој моћи. А нема те моћи која није
склона злоупотреби.
Примењујући начело методолошког индивидуализма Хајек
се пита ко заиста стоји иза појма државе и власти? Појединци, који
иступају у име општости, целине, друштва. Међутим, не сме заборавити да они исто тако имају и своје властите, партикуларне интересе, као и све друге групе. Иступајући као заштитник грађана,
државна власт која је преузела толике компетенције и увећала број
чиновничког апарата, мора да брине и о свом властитом положају
и својим потребама. На крају, то постаје и њена основна функција: старајући се о свом властитом опстанку бирократија настоји да
осигурава свој положај и за будућа времена. Зато није тачно да она
има искључиво инструменталну улогу: државна администрација
такође заступа одређени групни интерес и спроводи га преко доступних средстава. Она углавном користи своју монополску позицију да свој интересе наметне као опште.
Хајек је сматрао да бирократији заправо одговара да пружа
што већи број услуга грађанима. Међутим, те услуге су изузетно
скупе и често представљају велику баласт за пореске обавезнике.
Штавише разне државне службе често дају услуге које би приватни капитал пружао много јефтиније и ефикасније. Зато он износи
предлог да се приватној иницијативи понуди велики број делатности које врши јавни сектор. Ако би приватна лица пружили јефтиније услуге, зашто би грађани плаћали много више традиционално
неефикасној држави? У том смеру је он видео политику дерегулације: вратити државу њеним основним традиционалним функцијама, а препустити тржишту да се стара о свему осталом.
Посебна мета Хајекове критике су интересне групе, које терају владу на неконзистентну примену општих законских норми.
На тај начин, прављењем изузетака, руши се стабилан поредак
правила понашања и поступа од прилике до прилике. Чим нека
интересна група добије одређене повластице, одмах се појављује нека друга, која то исто тражи и за себе. И тако редом, док цео
поредак не буде потенцијално угрожен. Сва та „посебна права“, на
основу којих се интересна група поставља изнад општости закона, заправо постају привилегије на терет осталих. Типичан пример
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су синдикати, који по Хајеку, представљају највећег монополисту.
Синдикати у свом почетном облику су представљали рационалну
институцију као преговарачко тело које штити интересе радне снаге у колективним преговорима са приватним капиталом, а нарочито корпорацијама. Међутим, чим су синдикати проширили своје
компетенције, они су учврстили неку врсту монопола. Тако, када
поједини синдикати захтевају веће наднице него што то тржиште
понуде и потражње омогућује, они заправо захтевају специјалне
привилегије. Нарочито грански синдикати успешно уцењују послодавце и државу, претећи генералним штрајком и недозвољавајући да се цена радне снаге тржишно формира (рецимо, тиме што
искључују могућност да јој незапослена најамна снага кон курише).
Свој монополизовани статус синдикати реализују тако што обезбеђују да се њихови захтеви задовоље на рачун других друштвених
група. Они који им излазе у сусрет (влада или послодавци), заправо морају да смањују издатке (влада различита социјална давања,
послодавци за нове инвестиције). Ово попуштање захтевима, као
и већина других, има своје границе. Државни буџет се празни, што
тера влада да се задужује. На тржишту, послодавци смањују обим
својих активности и тиме редукују број потенцијалних радних места. На крају, неповољан исход мора да погоди и саме чланове синдиката: смањење обима посла и отпуштање – када је реч о производњи; кресање буџета за социјална давања – када је реч о држави.
У седамдесетим годинама прошлог века постало је јасно да
кејнзијански модел више не одсликава економску реалност. Он је
наиме говорио у прилог тези да ефикасан лек за незапосленост може бити инфлација. Фридман је 1968 публиковао чланак у коме
је показао да дуготрајна примена кејнзијанске политике доводи и
до инфлације и до незапослености (феномен који је назван стагфлацијом). Није прошло неколико година а Британија и Сједињене
државе су биле погођене овим феноменом. Милтонов и Хајеков
утицај почео је да доноси снажну превагу у академским круговима
и међу политичарима. Противници кејнзијанизма нудили су убедљиве практичне предлоге како да се држава избави из дефицита и
како да се подстакну посустали привредни токови.

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМИЕКОНОМСКАКРИЗА2007.
Скуп опсежних мера демонтирања државе благостања, у најкраћем, сводио би се на враћање идеји одвајања привреде од државе. Ако је држава лош послодавац, а показало се често да јесте,
онда би је требало растеретити од привредних функција. Привреду
треба у целини препустити приватној иницијативи. Послодавци,
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руковођени мотивом профита, на најрационалнији начин ће користити расположиве ресурсе, технолошки иновирати производњу,
створити нова радна места. Држава их у томе не сме ометати, него
подстицати. Она би битно смањила своје функције, постала професионални сервис који даје неопходне законске инструменте за
приватно пословање. Угасила би се сва државна предузећа у оним
областима где постоји интерес приватног капитала да по нижој цени пружа исту врсту услуга. Зашто би порески обавезници расипали свој новац због постојања државних монопола. Тиме би се
уједно смањио и број чиновника.
Скупа држава је морала да се одрекне многих својих социјалних функција. Смањени су буџети за образовање, помоћ разним
социјалним групама (незапосленима, онима са ниским приходима, болеснима, пензионерима). Но, кључно је било смањење улоге
синдиката. На тај начин цена рада је враћена на механизам тржишног регулисања, а покретљивост радне снаге и резервна армија
незапослених, корективни фактор који би требало да спречи уцене.
Ове мере не би имале смисла ако се не би заузео став о чврстој монетарној политици, тако да инвестиције пре свега буду засноване на штедњи, а не на кредитној експанзији. Тиме би се избегло погубно деловање инфлације.
Политика Роналда Регана (Ronald Reagan) и Маргарет Тачер
(Margaret Thatcher) ослободила је капитал, увећала инвестиције,
повисила број радних места и убрзали економски раст. Брзо су их
следиле остале развијене земље. На другој страни, нестало је раније сигурности за запослене, смањена су социјална давања за разне
подпривилеговане групе становништва. Приватни сектор је био у
експанзији, државни у очитом слабљењу. То се осетило у читавом
низу области које је држава благостања тако широкогрудо покривала - здравству, школском систему, помоћи сиромашнима, незапосленима, азилантима, итд. Инсистирало се да помоћ угроженима
треба да буде заснована на приватним фондовима, на не на терет
државе.
Заступници ове нове политике, која је добила назив нео-либерализам, видели су ослобођену енергију приватне иницијативе
као могућност општег просперитета. Баш као некад кејнзијанским
реформаторима и њима су почетни успеси давали за право: доктрина тржишне саморегулације и индивидуалне иницијативе, требало је, у крајњем исходу, да обезбеди благостање за све.
Међутим, после две и по деценије просперитета избила је
економска криза огромних размера: како је то било могуће?
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Ако следимо Хајеково учење, систем тржишне саморегулације гарантује адекватно прилагођавање милиона учесника на новонастале околности. То значи да тржиште може увек да правовремено исправи грешке, које поједини учесници праве у својим
пословним плановима. Другим речима, у условима слободне тржишне привреде, могуће су само микро грешке, које се брзо коригују. Пословање у тржишној кон куренцији, увек укључује ризик.
Неко ко добро не процени загонетке тржишта, пада на лествици
прихода и тиме сигнализира другим учесницима да је његов план
био погрешан. Ова информација нагони остале такмичаре да промене своја понашања. Исто важи и за обрнуто: увођење нових технологија, разних иновација и уштеда, проналасци нових сировина,
увођење нових производа – све што за собом повлачи већу добит,
позив је другима да треба да промене своја понашања. Дакле, милиони микро промена који појединци чине да би се прилагодили
новонасталим околностима, омогућују да саморегулативан тржишни процес успешно врши своју функцију.
Теоријски, када се сложени свет међуделовања различитих фактора у светској привреди упрости на модел функционисања привреде засноване на распршеном ситном приватном власништву, проблем изгледа једноставан и лако решив. Проблем је
што тај модел не одговара реалности. У свету интернационалних
корпорација, велике концентрације банковног капитала, деловања
моћних лоби група на државну администрацију, политичких одлука које драматично утичу на пословање – ствари су неупоредиво
сложеније и самим тим неизвесније.
Главни разлози избијања светске економске кризе 2007. показују сличности са великом кризом из 1929 године: у оба случаја
радило се о великим финансијским шпекулацијама банака и краху
берзе. Иначе, саме рецесије и привредни циклуси представљају на
неки начин нормалан део живота у свету неравнотеже понуде и потражње. Питање због чега се кратке рецесије и „обични“ привредни циклуси преокрећу у велике рецесије, предмет је различитих
тумачења. Када се то догоди, анализе се уско везују за прагматске
предлоге како да се убудуће такве кризе не догоде. Генерално, интерпретације се крећу центриране око два пола – улоге тржишта и
улоге државе. Да ли неуспех почива на страни идеје слободног тржишта или је за то одговорни покушаји владе да регулише интересне стопе и контролише новчану понуду? Кејнзијанци и монетаристи дају различите одговоре и сходно томе нуде другачија решења.
Међутим, они се ипак у нечему слажу: и једни и други оптужују
претерано-инвестирање, малверзације банака и некомпетентност
владиних службеника.
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Потребно је истаћи две ствари: Прво, да политички чиниоци
фундаментално утичу на економску рационалност; они могу деловати подједнако добро као и лоше у економском пословању. Друго,
да одлуке политичке администрације у правцу дерегулације, с идејом да се на тржиште пренесе сва одговорност за исход резултат
трансакција, могу бити исто тако погрешне као и одлуке које иду у
правцу регулисања привредних активности.
По Јозефу Штиглицу (Joseph Stiglic) текућа кредитна криза
резултат је целе каскаде погрешних одлука, које су довеле до трагичног исхода.12) Оне су подједнако доношене под администрацијама Регана, Клингтона (Bill Clington) и Џорџа Буша (George Bush),
односно повлачиле су једна другу. У том светлу Штиглиц најпре
указује на то да су централне финансијске институције почеле да
губе своју основну функцију. Основна функција централне банке
би требало да буде очување стабилности финансијског система:
уместо тога она се упустила у давање позајмица за добра чије су
цене биле вештачки подигнуте (најпре високе технологије, а затим
некретнина). На тај начин уместо да инвестирање у одређене области буде ограничено количином реалне штедње, односно да централна банка користи инструменте које су јој стојали на располагању, она је фактички подстицала позајмице (у случају некретнина
допустила је домаћинствима са малим примањима да уђу у скупе
хипотекарне кредите за куповину нових кућа).13)
Свакако једна од најгорих политичких одлука у правцу дерегулације било је уклањане разлике између комерцијалних банака
(које позајмљују новац) и инвестиционих банака (које организују продају обавезница и отплаћених делова некретнина). Одвојено
пословање ове две врсте банака, које је уведено након Велике кризе
тридесетих година, укинуто је за време Клингтонове администрације. Суштина је у томе што комерцијалне банке нису могле бити
предузећа високог ризика и сматрало се да оне управљају новцем
људи на један у основи кон зервативан начин. Зато се подразумевало да у случају њиховог банкротства влада преузме обавезе. Инвестиционе банке, на другој страни, традиционално су управљале
новцем богатих људи – оних, који су били спремни на веће ризик
у намери да стекну већи приход. Када су се стопиле ове две врсте
банака, постављен је захтев за великим профитима, што се могло
12) Stiglitz Joseph, „Capitalist Fools“,VanityFair, January 2009.
13) To je резултовало растом тражње, што је довело до вртоглавог раста цена некретнина.
Будући да су плате већине домаћинстава остале исте, хипотекарни дуг у односу на БДП
се увећао са 46% (2000) на 73% (2007). Kaматне стопе су се у међувремену подигле и
купци некретнина нису могли да отплаћују своје кредите; број заложених хипотека попео се на 2,3 милиона. (U.S. Foreclosure Market Report 2008)
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очекивати само уз већи ризик. А тржиште некретнина је нудило
најуноснију врсту инвестирања.
У овом сумарном приказу системских грешака, који су допринели глобалној кризи, упутно је поменути смањење пореза на
високе зараде на капиталну добит, за време Бушове администрације (2001). Тај капитал је отишао на шпекулативне послове на берзи,
што је било и логично, јер су таксе на ту врсту добити биле мање
од намета на обичне зараде. Био је то отворен позив свима за интензивно позајмљивање и задуживање.
Посебно поглавље могло би се односити на вредност тржишних информација. Мисли се пре свега на информације које се
тичу берзанског пословања и процене рејтинга банака. Даване су
погрешне информације како у погледу берзанских понуда, тако и
у рангирању кредибилитета компанија. Тако су агенције за рангирање, као и инвестиционе банке које су их плаћале, веровале, како
каже Штиглиц, у финансијску алхемију: да се послови високог ризика могу трансупстанцијализовати у довољно сигурне производе,
тако да у њих уђу комерцијалне банке и пензиони фондови.
Када је тржиште некретнине доживело колапс, повлачећи за
собом крах берзе, водећих пет банка су пријавиле 4,1 трилиона $
губитака за фискалну 2007. То је чинило 30% номиналног ГДП Сједињених држава. Затим су ту били и губици осигуравајућих предузећа, тако да је укупан дуг износио 9 трилиона $.15)
Да не би дошло до краха целокупног банкарског система, држава је обезбедила финансијску помоћ. Нови председник Сједињених држава Барак Обама (Barack Obama) вероватно и није имао
друге могућности него да државним буџетом (новцем опорезованих грађана) обезбеди ликвидност. Следиле су и друге мере да би
се повратило поверење у финансијски систем. Смањене су каматне
стопе да би се охрабрила већа потражња за добрима, а самим тим
стимулисало инвестирање. Због рецесије је дошло до масовног отпуштања радне снаге у појединим гранама производње, као и талас губљења поседа због хипотекарних кредита. Зато није ни мало
чудно што је Демократска партија пред изборе обећала да ће држава повести бригу према најугроженијим слојевима становништва.
Једна од првих Обаминих одлука по ступању на власт била је да
се за пет милиона најсиромашнијих грађана Сједињених држава
обезбеди бесплатно здравствено осигурање. У светлу економске
политике јасно је изражена намера владе да се поново законски
14)

14) Holmes Steven A. „Fanny Mae Eases Credit to Aid Mortgage Lending“, TheNewYorkThimes, 30. Sept. 1999.
15) U.S.ForeclosureMarketReport, 2008.
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раздвоје банке за штедњу од банака које се баве инвестицијама.
Из садашње позиције кејнзијанске мере владе изгледају више него
пожељне и оправдане.
Оно што следи, вероватно неће бити кејнзијанизам у оном
обиму како је некада био спровођен. Биће то и даље комбинација државних интервенција и тржишне саморегулације, с тим што
ће тежиште бити на јавном сектору. Неопходно је одређеним мерама државе исправити почињене грешке и обезбедити опоравак
привреде. Најважније од свега је да се пронађе равнотежа између
степена неопходних интервенција и економске рационалности засноване на приватној иницијативи. То ће бити тежак и компликован задатак.
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Summary
The Author points out two different strategic models that molded and goвerned the western world since the great economic crisis
of 1929 till now: state interвentionism, proponed by Keynes, and market self-regulation proponed by Hayek. Keynesian policy functioned
successfully proвiding at the same time social stability and economic
growth. It had its full affirmation during the Sixties under the name of
Welfare society. Then it fell into a crisis, just for the reasons that Hayek
had critically suggested: it became too expensiвe bureaucratic creation
in which the economic potentials were hindered. The Welfare state was
remoвed by neo-liberal policy, founded on Hayek’s and Friedman’s theory. Deregulated economy brought вigorous economic growth and increased employment until the emergence of global world crisis 2007.
The last part of the work questions the reasons for ongoing recession
and in which direction the new economic policy is heading.
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Сажетак
Аутор пише о односима с јавношћу у државној, односно јавној управи. Дефинише теоријски појам односа с јавношћу, субјекте, релације, циљне групе, институције и остале медијске субјекте
који чине целовит систем у релацији: државна управа – јавно мњење – друштво у транзицији. Посебна пажња поклања се мас-медијима у потрошачком друштву, које обликује своје посебне законитости у односу на друштво и институције у транзицији. Захваљујући
различитим активностима односа с јавношћу, попут организације
специјалних догађаја, планирања организовања управљања и контроле, а посебно лобирања, аутор креира примењен модел PR активности у профитним и непрофитним институцијама. У том правцу дефинише и предузетничку концепцију усмерену ка реформи
нефункционалног, неефикасног и гломазног јавног сектора, смањењу јавне потрошње и изградњи демократског, и ефикасног система
друштвене управе у Србији и да је окренут реформи постојећег
модела и концепту новог јавног менаџмента, односно, добре владе
и управљања јавним добрима.
Кључне речи: Политика, Односи с јавношћу, Државна управа...
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1.ДРЖАВНАУПРАВАИОДНОСИСЈАВНОШЋУ
1.1.ПојамPRикарактеристике
Систем управе у једној земљи, односно јавну управу сачињавају државни органи управе и управне организације, односно,
недржавни субјекти. Државна управа, којој је обављање управних
и стручних послова основна делатност, обухвата: органе управе
и управне организације. Закон о државној управи (2005) и Закон
о министарствима (2008) прецизира да су органи државне управе организовани као: министарства; органи управе у саставу министарства и посебне организације. Ови органи обављају послове
државне управе попут учествовања у обликовању политике Владе,
праћење стања, извршавање закона, других прописа и аката, инспекцијски надзор, старање о јавним службама, развојни послови, остали стручни послови. Министарство се образује за послове
државне управе у једној или више међусобно повезаних области.
Органи управе у саставу министарства образују се за инспекцијске послове који захтевају већу самосталност од сектора у министарству – то су управе, инспекторат и дирекције, док се посебне
организације формирају за стручне и с њима повезане извршне
послове веће самосталности од органа у саставу. Врсте посебних
организација су секретаријати и заводи. Недржавна управа (недржавни субјекти овлашћени за вршење управне делатности, тзв. јавни сектор) код нас се према Закону о државној управи разврстава
на: 1. јавне установе; 2. јавне агенције које као имаоци управних
јавних овлашћења, у које спадају решавање о управним стварима,
вођење јавних евиденција и вршење инспекцијског надзора, имају
иста права и дужности као органи државне управе.
Њима је поверено доношење прописа, а законом се одређује
управни орган који их контролише (најчешће министарство).1)
На основу претходних напомена управу у политичком и
уставном систему видимо утемељену на принципу поделе власти, парламентаризма и политичког плурализма. Послове држав1)

Међутим, Уставом се прописује да одређена овлашћења се законом могу поверити и
јавним службама: 1. јавне установе (нпр. факултет); 2. јавна предузећа (нпр. електродистрибуција, ПТТ) и 3. други облици организовања. У Аутономним покрајинама Војводина и Косово и Метохија, чије су надлежности у оквиру управе одређене посебним
законом, грађани остварују право на покрајинску управу, статутом уређују питања од
покрајинског значаја. Послове покрајинске управе обављају: а) покрајински секретаријати, односно б) покрајинске управне организације, службе и дирекције. Локална самоуправа у Србији организована је према јединицама: општине, градови и град Београд.
Органи општине су скупштина општине и органи одређени статутом: председник општине, општинско веће и општинска управа.
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не управе органи могу да врше и ван свог седишта, ради чега се
формирају управни окрузи. Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места одређује се унутрашње уређење органа државне управе. Ове послове врше државни службеници које
треба разликовати од политичких и управних функционера, и они
представљају „основни супстрат“ управе. Зато је веома важно како
функционише службенички систем и поштовање бројних уведених европских стандарда правног уређења овог система. У том погледу сагледавамо интерес и екстерне односе с јавношћу у јавној,
односно, друштвеној управи, дефинишемо циљне јавности, планирамо оптимални модел промоционог микса и активности службе
за односе с јавношћу у државној управи. Односи с јавношћу (Public Relations) је израз енглеског порекла (јавни односи) и настао
је као појам делатности. Public relations (PR) је процес којим се
човек служи да утиче на јавномишљење односно, мишљење велике аморфне или мале специјалне јавности. Може имати три циља:
а) може да мења јавно мишљење;
б) креирати мишљење тамо где га није било;
в) а његова техника се може користити да се појача већ
створено јавно мишљење.
У свом основном облику publice relations (PR) представља
облик једносмерног комуницирања са појединим групама у његовом окружењу, са намером да се оствари утицај на формирање њиховог мишљења. Односи с јавношћу воде ка следећим целинама:
а) стварање мишљења;
б) подстичу јавност да мисли;
в) утврђују и јачају већ створена мишљења.
У ширењу информација за остварење циљева односа са јавношћу користе се следећи медијуми: извештај за јавност који се
шаљу редакцијама, средствима масовног комуницирања, годишњи
извештај који се дистрибуирају свим запосленима као добављачима и пословним партнерима, као и екстерне публикације намењене широј друштвеној јавности или специјалним друштвеним групама: билтени на разним огласним таблама, филмови и слајдови,
брошуре и монографије, посете и слично. Једна од најобухватних
дефиниција наглашава да је public relations стална двосмерна,
стратешки вођена комуникација са интерним и екстерним циљем
јавностима како би се постигла обострана корист. Циљне јавност
према којима се усмеравају комуникације су: широка јавност – грађани (ужа и шира територија), уже стручне групе и појединци, друштвене организације, медијска предузећа, новинари, реални кори193
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сници услуга, банке, продајна мрежа дистрибутери, кон куренција,
пословни партнери, стално запослени радници, потенцијално запослени радници, јавне личности.2) По Котлеру могуће је идентификовати пет активности везаних за овај појам а то су:
1) односи са штампом, чији је задатак да пласира вести из
живота и рада институције у средствима масовних комуникација, углавном на бесплатној основи;
2) пласирање информација о специфичном производу или
пројекту кроз разноврсне медије како бих се промовисао
производ;
3) комуницирањем фирме кроз разноврсне медије гради се
слика фирме у јавности;
4) лобирање, кон такти и сарадња са официјелним државним институцијама у циљу фаворизовања интереса
предузећа у обликовању закона или сличних одлука:
5) саветовање руководства предузећа о ставовима и интересима јавности и позиције фирме у јавности.3)
Од многобројних дефиниција о односима са јавношћу (PR)
издвојићемо ону која је због свог неутралног става најприхватљивија за ову јавну (државну) управу. PR је процес којим се човек
служи да утиче на јавно мишљење – мишљење велике аморфне
јавности и мале специјалне јавности. У условима брзих и изненадних промена у окружењу PR менаџери имају важну саветодавну
улогу у процесу креирања стратегије јавне управе, у кризним (конфликтним) ситуацијама, које захтевају брзо реаговање и задовољење интереса јавности. Појам јавног мњења у јавној управи означава двојност, сложеност, чак и противуречност неисказаног мњења
и исказаног (јавног) мњења, или однос снага унутар сваког од тих
засебних мњења.
Постоје две области деловања стручњака за PR у јавној управи: интерно информисање и унапређење међуљудских односа у
колективу (internal relations) и „програмирање“ жељеног облика
и квалитета односа са окружењем (external relation). Велики број
активности који обављају PR менаџери у својој пракси, поједини
аутори попут Cutlip, Center и Broom групи су 10 категорија радних
задатака:
1. списатељска делатност;
2. издавачка делатност;
2)

Др Драган Суботић, Управљање људским ресурсима, Београд, 2005, стр. 188-205.

3)

Исто, стр. 188-189.
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3. сарадња са медијима;
4. специјални догађаји;
5. припрема јавних наступа;
6. вођење програма комуницирања;
7. истраживање;
8. саветовање;
9. обучавање и инструктажа запослених и
10. управљање.
Имајући у виду суштину јавне управе у Србији функције и
задаци PR су следећи: истраживање циљних јавности; подршка
управљачком тиму; стратешко комуницирање са циљним јавностима; односи са мас-медијима; лобирање; вођење комуникације у кризним ситуацијама; презентације и издаваштво. Односи са
јавношћу обухватају: углед, перцепцију, кредибилитет поверење,
слогу и обострано разумевање особља у државној управи засновано на истинитом и свеобухватном обавештењу. Дакле, PR менаџери делују у свим сферама друштва: управа; бизнис и привреда;
друштвене заједнице и друштвени послови; образовне установе;
болнице и здравство; добротворне организације и међународни
послови. Планирање PR-а се у принципу не разликује процеса
планирања осталих активности. Процес планирања се састоји од:
анализе комуникативног стања у релацији: институција - фирма јавност, дефинисање циља (циљева) у смислу корекције стања, дефинисање акција (садржај поруке). Подсетићемо да Филип Котлер
сегментира јавност на седам главних група:
1) финансијска јавност;
2) медијска јавност;
3) држава коју чине разноврсне државне институције и организације;
4) грађанство;
5) локална јавност;
6) шира јавност као и
7) интерна јавност.
Под стратегијом PR-а у државној управи се подразумева дугорочно планирање, док је оперативни, тактички део више окренут
акцији и по ефикасности – економској, пословној медијској и свакој другој, је краткотрајан. Постоје пет могућих објашњења стратегије, као конститутивних елемената стратегијске политике:
1) план,
2) проницљивост,
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3) поступак,
4) позиција као и
5) перспектива.
За комуникацију обично имамо два разлога – обавештење и
убеђивање. Одређивање циљне јавности представља кључни моменат PR-а у јавној управи, јер на пример, једна државна институција има широк круг појединаца или група са којима жели, хоће и
може да комуницира. Неопходно је одредити која је циљна јавност
најрелевантнија у неком специфичном тренутку од значаја за јавну
делатност државне управе. Фазе у процесу PR-а државне управе
организација могу бити:
1) анализа присуства јавности (са анализом утицаја масмедија и јавности),
2) формулисање става јавности према државној организацији,
3) формулисање и развој стратегије и односа према јавности,
4) развој тактика, метода и техника PR-а односно,
5) анализа резултата PR акције.
На пример у корпорацијском комуницирању, треба обратити
пажњу на четири етапе у емитовању поруке:
1) тражење свесности;
2) ангажованости;
3) комуницирање;
4) етничко убеђивање.
Стога јавно мњење у државној управи обухвата три значења:
1) доминантни став друштва,
2) колективна жеља људи,
3) сумирање јавног мишљења у односу на неко одређено
питање.
Подсећамо, основне компоненте односа с јавношћу, према монографији коју је издала Фондација формирана од стране
Друштва за односе с јавношћу Америке, укључују: саветовање,
истраживање, односи с медијима, публицитет, односи између запослених/чланова, односи са заједницом, јавни послови, владини
послови, управљање проблемима, финансијски односи, грански
односи, развој/прикупљање средстава, мултикултурални односи/
разноликост на радном месту, специјални догађаји, маркетиншке
комуникације. Мада публицитет у PR представљају уобичајену
активност и стручњака за односе с јавношћу и новинара, упркос
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многим заједничким техникама, ове две области се фундаментално
разликују по опсегу, циљевима, публици и каналима промоције у
јавности. Публицитет, као једна од области односа с јавношћу, користи масовне медије за слање порука, као што то чини и оглашавање, али формат и контекст се разликују по томе што оглашавање
подразумева плаћени простор или време. Џемс Е. Груниг, уредник
публикације Изузетност у односима с јавношћу и управљању комуникацијом (енг. Excellence in Public Relations and Communication
Management) јасно разликује односе с јавношћу од маркетинга: „...
функција маркетинга требало би да буде комуникација са тржиштима на којима организација продаје своју робу и услуге. Односи
с јавношћу требало би да се тичу свих група јавности организације. Главна сврха маркетинга јесте зарађивање новца организацији путем повећања нагиба криве тражње. Главна сврха односа
с јавношћу је уштеда новца организацији кроз изградњу односа
са групама јавности које ограничавају или повећавају способност
организације да оствари своју мисију.4) Функције односа с јавношћу могу да се преклопе са маркетингом, али односима с јавношћу
гради се сарадња и ствара добра репутација, док се маркетинг бави потрошачима и продајом производа. Ипак, односе с јавношћу
и маркетинг можемо посматрати и кроз међусобно подржавање.
Филип Котлер, аутор водећих уџбеника из маркетинга, каже да су
односи с јавношћу пето „П“ маркетиншке стратегије, која укључује остала четири „П“ – производ, цену, дистрибуцију и промоцију.
Циљеви организације најбоље се остварују интегрисањем функција маркетинга и односа с јавношћу, при чему, комуникације организације треба да су конзистентне.
Као важна пословна функција, и саставни део пословне политике, у савременој пословној пракси PR добија све значајнију
улогу у процесу координације комуникацијско-промотивних активности јавне (државне) управе. Истовремено, програми односа
с јавношћу готово увек имају комуникацијско-нормативне циљеве
и задатке, па самим тим добијају важно место и у промотивном, на
пример, у интеракцији: политичке институције и државна управа.
При томе, циљеви, средства, коришћене технике и крајњи ефекти
активности односа с јавношћу и осталих промотивних активности
често се подударају, што отежава њихово прецизно разграничење и
одређивање места у комуникацијско-промотивном миксу. С обзиром на то, различито се тумачи однос пословне функције односа с
јавношћу према промоцији, а самим тим и однос ове функције према појединим облицима промоције у промотивном миксу саме ор4)

Denis L. Vilkoks, Glen T. Kameron, Filip H. Olit, Vorm K. Ejdži: Односи с јавношћу –
стратегије и тактике, Студијско издање, Економски факултет, Београд, 2006, стр. 15.
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ганизације. Тако, на пример, поједини аутори сматрају промоцију
комуникацијским сплетом који обухвата већи број маркетиншких
инструмената: економску пропаганду, унапређење продаје, прилагођавање продаје, публицитет, амбалажу, дизајн, услуге потрошачима и пропаганду „од уста до уста“.5)
Имајући у виду да односи с јавношћу поред промотивних
циљева обухватају и бројне друге специфичне циљеве, а и све друге циљне јавности организације у окружењу, многи аутори се слажу да они представљају много шири кон цепт од промоције, и да се
никако не могу сматрати само једним обликом промоције, као што
су то на пример, оглашавање или публицитет.6) Ефекти промоције, у савременим условима, постају зависни од степена остварене
координације промотивних активности у оквиру комуникацијскопромотивног микса са осталим инструментима маркетинг микса.7)
Тако, стручњаци области односа с јавношћу постају главни носиоци комплетних комуникацијских програма и истовремено добијају улогу координатора промотивних активности и других маркетиншких инструмената у маркетинг миксу. На тај начин, односи
с јавношћу „излазе“ из оквира кон цепта маркетинг микса и промотивног микса. Њихова блиска повезаност са другим функцијама
условљава мултидисциплинаран приступ у управљању и захтева
кон зистентну координацију са осталим пословним функцијама.
Циљни односи с јавношћу омогућавају да организација формулише посебну стратегију комуникације са сваком од циљних јавности. Циљне јавности које изискују плански и стратешки вођену
двосмерну комуникацију, у ствари су две врсте јавности: интерна
и екстерна. а) Интерни ток (јавност) – означава облике договарања,
из домена стратегије једне организације, на пример, министарства
или Агенције, у постизању одређених циљева, путем интерног тока информација. Интерну јавност чине сви запослени. Крајњи циљ
је стварање интерне, пре свега, корпоративне културе, креирање
колективног начина мишљења, где спадају укупне заједничке вредности, морална и етичка начела и правила понашања што је, иначе,
регулисано етичким кодексима запослених у државној управи. б)
Екстерни ток (јавност) – означава сложен комуникацијски процес
са окружењем а огледа се у контактима са медијима, у виду јавних
говора и наступа државних званичника, грађанима, црквом, банкама, и осталим субјектима окружења.
5)

Миленко Д. Ђурић: „Public relations, кључ успешног наступа на тржишту”, Институт
за тржишна истраживања, Београд, 1992. из: Јосип Судар, Промотивне активности,
Информатор, Загреб, 1984.

6)

Исто,

7)

Исто,
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Три су главне фазе циљних односа са јавношћу:
1. Сегментација окружења и јавности.
2. Избор циљне јавности у оквиру идентификованог сегмента.
3. Формулисање кон кретних активности односа са јавношћу и инструмената преко којих ће деловати.
Стратегије наступа у односу за циљну јавност обухвата:
1. Недиференцирану стратегију – једна стратегија наступа;
развој програма за највећу циљну групу.
2. Диференцирану стратегију посебну програми комуникације за поједине сегменте.
3. Фокусирану стратегију – фокус на ограничен број циљних група; програму комуникације за изабране циљне
групе.
Истраживање и анализа екстерног и интерног окружења и
идентификовање евентуалних проблема или потешкоћа у комуникацији, у циљу формирања базе података о циљним јавностима и
другим важнијим факторима, релевантним за сваку специфичну
ситуацију, представља битну ставку и значајан фактор сегмента
односа са јавношћу и могућности њеног успешног и несметаног
функционисања.

Интеракција организације у јавности8)
8)

www.proffistile.com.it/strteskiplanovi
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5. Тактике,
6. Временски распоред (план рада),
7. Буџет као и
8. Евалуацију.

1.2.ОдноссјавношћунаИнтернету(ИнтернетPR)
Интернет је „виртуелно друштво“ компјутера и компјутерских мрежа из свих делова света. Он је највећа постојећа група међусобно повезаних компјутера. Интернет је створен 1969. године
и тада је назван AR-PA NET. То је био пројекат Министарства одбране Сједињених Држава коришћен искључиво за потребе војске
и служила је за повезивање научника који су радили за владу у различитим крајевима Америке, како би боље сарађивали. Уочила се
могућност слања порука путем мреже, и тако је настала електронска пошта, e-mail. У почетку, Интернет је постојао само на универзитетима и истраживачким лабораторијама. Међутим, повећањем
броја кућних рачунара, интернет је почео да се експлозивно развија ван оквира универзитета. „У периоду између 1988. и 1998. број
домаћинстава која су имала компјутер порастао је са 18 на 34%. У
домаћинствима са децом, овај број је још већи – 49%. Пораст броја
провајдера (давалаца) интернет услуга (ISP) који су нудили приступ мрежи преко модема, учинио је да се број домаћинстава која
имају приступ мрежи повећа. Онлајн услуге, електронска пошта,
собе за ћаскање (chat rooms) и библиотеке софтвера постављене су
на интернет од стране врло разноликих људи, не само из Северне
Америке, већ и из целог света. Компаније су се убрзо прикључиле,
тако да су 1994. године преузеле примат над универзитетима у употреби интернета.“9) Интернет је глобални комуникациони систем
међусобно повезаних компјутерских мрежа намењен размени информација свих облика. То је глобални комуникациони систем јер
обухвата читаву планету, и из најмањег места у једној земљи могуће је успоставити комуникацију за неколико секунди са особом
која се налази на потпуно другом крају планете. Важно је указати
да се ради о „добро организованом систему заснованом на техничким стандардима. Међусобна повезаност различитих компјутерских мрежа могућа је из разлога коришћења истог протокола (TCP
– Transmision Control Protocol) за приступ и размену података на
мрежи. Брзина интернета повећава се из дана у дан.10)
9)

Ентони Гиденс, Социологија, Београд, 2003, стр. 473.

10) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Политика и интернет етика, Београд, 2009, стр. 44-45.
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... Не постоји централна власт која управља Интернетом.
Учешће у раду интернета засновано је на слободној и кооперативној основи уз обавезу једино поштовања техничких стандарда како би се успоставило присуство на мрежи.11) Истраживачи женевског „Центра (Европског савета за нуклеарна истраживања) 1991.
године разрађују протоколе за World Wide Web – WWW (светску
мрежу) – најпопуларнији систем за коришћење Интернета. Наредних година настају први сајтови (међу њима и сајтови Беле куће
и Уједињених нација) са којих корисници могу скинути разне информације, остављати поруке и да постављају питања. Шири се
израз сурфовати по Интернету (surfing the Net) и први програми
посвећени електронској трговини путем интернета, e-commerce,
појављују се 1994. „када се афирмишу и први велики приватни
провајдери“.12)
Може се рећи да су односи с јавношћу и управљање имиџом
дате организације (профитне и непрофитне путем) комуникација.
Интернет PR има за циљ креирање успешне слике о компанији путем комуникације на различитим сервисима Интернета. Основне
елементе PR активности на Интернету чине: 1) учествовање у креирању кон цепта Интернет присуства, односно, PR активности у
целом циклусу присуства на Интернету; 2) креирање садржаја који
се представљају, online; 3) пласирање чланака другим медијима; 4)
кон такти са медијима на сопственом сајту. На пример, допринос
PR професије у укупном развоју присуства на Интернету огледа
се у обједињавању комуникационих предности Интернета са осталим сегментима креирања квалитетног присуства. Одабир информација које на пример, државна управа представља корисницима
– одабир садржаја који одговарају интересу корисника, као и начин
на који се Интернет користи за представљање ових информација –
требало би да представљају основне полазне критеријуме при креирању кон цепта и током самог остваривања интернет присуства.
Сам квалитет, организација и одабир садржаја који се представљају оnline доводи до побољшања имиџа идентитета државне управе
Србије. Креирање новинских чланака, садржаја на Web презентацији, чланака у е-mail часопису, текстова за различите врсте оnline
дискусија и слично, односно креирање садржаја који су прилагођени различитим сервисима Интернета, представљају основе задатке
PR професије на Интернету. Познавање карактеристика самих Интернет сервиса доприноси квалитетом пласирању информација on11) Др Живојин Ђурић, др Драган Суботић: Етика јавног и мултимедијалног комуницирања, Београд, 2007, стр. 102-103.
12) Др Драган Суботић, Медији и спорт, Београд, 2003, стр. 144.
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line. За разлику од класичних медија, на Интернету је веома тешко
пронаћи сва она места где се може квалитетно пласирати информација, тешко је тачно одредити која места пласирају информације
по уредничком принципу, ко је задужен за одабир садржаја, на који
начин се комуницира са новинарима и уредницима, која је циркулација и фреквенција издања... Другим речима, потребно је провести сате на Интернету да би се пронашли и истраживали или адекватни медији којима ће се касније пласирати чланци.13) Сопствени
сајт фирме може се веома добро искористити као место на којем ће
представници медија добити поуздане и квалитетне информације.
Веома је чест случај да на квалитетним сајтовима постоји посебан
одељак за новинаре, где им је на располагању комплетан и ажуран
материјал потребан за креирање једне или више новинарских сторија, као и адекватне контакт адресе за додатне информације.

2.ПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ,
МЕДИЈИИОДНОСИСЈАВНОШЋУ
2.1.Мас-медијииPRусавременомдруштву
Комуникација је основна људска потреба и активност, континуална у простору и перманентна у времену, усмерена према
спољњем свету и према унутрашњем бићу. Свака активност репрезентује одређени ментални и/или физички ток и производи ефекат или резултат, као свој output (излаз). Такође, свака активност
користи информациони и/или физички оutput других активности
као свој input (улаз). То омогућава да се комуникација у државној управи схвати као непрекидан динамички процес или ток. Комуникација је сваки процес у коме један систем утиче на друге.
При томе је систем комплексна матрица елемената у интеракцији.
Комуникационе интеракције могу бити биолошке, физичке, менталне, перцептивне, чулне, емоционалне, визуелне, кинестетичке,
проксемичке, хроматичке, језичке, техничке, технолошке, пословне, митолошке, социјалне. Дакле, постоји већи број критеријума за
класификацију интеракција.
Масовним медијима се „шире поруке и премошћава просторна дистанца између комуникатора и реципијента, с тим што је комуникатор увек официјална институција масовног информисања, а
13) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Политика и интернет етика, Београд, 2009, стр. 9-13.
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перципијенти расејана маса анонимних појединаца или група; тако да се истовремено може водити комуникација међу просторно
удаљеним реципијентима како у националним, тако и континенталним, односно интерконтитенталним и космичким размерама.“
Развој мас-медија показује да су велики државни медијски системи
више у функцији странака на власти, него грађана чијим се интересима декларативно покоравају. Богате државе, уз помоћ високих технологија и оружане супериорности демонстрирају силу у
свим облицима, а социолошки миље укалупљују у обланду нарцисоидног хвалисања. Америчко тумачење медијске праксе почива
на максималним слободама отвореног друштва, растерећеног било које форме државног утицаја.14) Према мишљењу Д. Ме Квејла,
„без обзира на разлике у структури, начину обликовања и трансмисије порука, масовне медије карактеришу следеће одлике: 1. постојање формалних организација (ТВ станица, новинских кућа итд.)
омогућава капитал који у њих улази и који се помоћу њих обрће.
Отуда, анализа медија мора узети у обзир успостављање двоструког односа према власти и према публици; 2. масовна комуникација је по дефиницији усмерена на велику, односно масовну публику,
што проистиче из примењене технологије као и из тенденције ка
стандардизацији и стереотипности садржаја; 3. масовне комуникације су јавне, а њихов садржај је отворен и приступачан свима, без
разлике; 4. публика масовних комуникација је хетерогена по саставу. Њена основна одлика је масовност; 5. масовне комуникације
подразумевају истовремени кон такт са многобројним, анонимним
и често пасивним индивидуама; 6. однос између емитената и реципијента је потпуно безличан, у чему се крије захтев за објективношћу.
Публика масовних комуникација је колективитет кога карактеришу заједничко поље интересовања, упражњавање идентичног
облика понашања као и отвореност ка активностима усмереним на
заједничке циљеве“.15) Канадски теоретичари медија, Харолд Инис
и Маршал Меклуан, били су први теоретичари медија. Они су
„проучавали везу између средстава комуникације којима један народ располаже, начина на који ова комуникацијска средства доприносе обликовању карактера и домета самог друштва, привредног
живота, политике и културе“.16) Инис је дао пример „хијероглифа
14) Др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Етика јавног и мултимедијалног комуницирања, Београд, 2007, стр. 72.
15) Др Драган Суботић, Медији и спорт, Београд, 2003, стр. 15.
16) Исто, стр. 72.
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древних цивилизација урезаних у камен, које се нису могле лако
преносити, па нису биле погодан начин за комуницирање са удаљеним местима. Стога, друштва која се ослањају на такав облик
комуникације нису у стању да се развијају“.17) Меклуан је развио
идеју о томе да је „медиј порука“.18) Он разликује улогу медија,
дајући пример телевизије и штампаних медија, који различито обликују структуру друштава у којима преовладавају. „Електронски
медији, према тврђењу Меклуана, стварају глобално село - људи
из целог света гледају догађаје приказане на вестима и у њима заједнички учествују“.19)
Немачки филозоф и социолог Јирген Хабермас је био припадник Франкфуртске школе, која „се бавила 'индустријом културе', односно, индустријама забаве, као што су филм, телевизија,
популарна музика, радио, дневни листови и часописи.20) Сматрали
су да ширење индустрије културе и појава њених стандардизованих и не претерано захтевних производа, умањује способност појединаца да критички и независно мисле. Уметност настаје тако
што се утапа у комерцијализацију – на пример „Моцартови највећи
хитови“.21) Хабермас је пратио развој медија до 90-тих година прошлог века, „пратећи појаву „јавне сфере“ – арена у којој се одвија
јавна дебата и формирају мишљења о питањима од општег значаја“.22) У почетку, јавна сфера је била у салонима и кафанама Европе, где су се људи састајали и расправљали о текућим питањима,
нарочито о политици.23)
У модерним државама и масовним друштвима, државна а посебно јавне политике су немогуће без масовних медија, с обзиром
да она бива посредована путем њих. Утицај медија на политику је
изузетан. Bernd Guggenberger каже: „Визуелизација политике је у
пуном јеку“, и додаје, „медији раде на принципу огромног повећала. Они политици народних партија поклањају такву пажњу и на
17) Ентони Гиденс, Социологија, Београд, 2003, стр. 464.
18) Исто.
19) Исто.
20) Појава масовног друштва у модерној ери надвисила је јавност аргументованих и разумних мишљења, мишљење је читаве плејаде аутора (Ф. Дјун). Р. Милс, Х. Арент, Ж.
Бодријер, а међу њима и у: Хабермаса у: Милена Пешић: „Јавност и рационалност“,
Политичка ревија, бр. 1/2009, стр. 44.
21) Исто, стр. 464-465.
22) Исто, стр. 465.
23) Јелена Пешић: „Јавност и рационалност“, Политичка ревија, бр. 1/2009, стр. 44.
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тај начин шире њене идеје“. Партијски политичари на највишем
степену доносе политичке одлуке и тиме дају импулсе „стварном
свету“. Медији су средство политичких партија којим они настоје
да увере јавност у исправност и прихватљивост својих програма
и ставова. Они усвајају буџете, законе, дају субвенције, регулишу
и управљају датим (уским) простором за игру. Они на тај начин
остварују нека деловања и примају реакције на њих. Значи, влади
је потребно да има приступ медијским каналима у циљу информисања јавности о свом раду, а за медије су ове информације одмах
употребљив извор медијског садржаја на тему текућих и послова од јавног интереса. Медији, даље, прослеђују ове информације
према доле, према општој публици.
24)

Партије и медији
Главни недостатак овако уређеног система протока информација јесте у томе да јавни интерес, као сила која покреће медије,
изостане у корист размене услуга владе и медија, при чему у том
процесу медији ризикују да постану средство владине манипулације. Медији тако могу значајно утицати на ставове своје публике
везане како за политичке, тако и сва друга питања и опредељења.
Ова појава може бити резултат презентације истраживања јавног
мњења који све више отвара простор за манипулацију у контексту манипулације преко масовних медија. Објављивање резултата
испитивања јавног мњења на насловним страницама штампе или
ударних информативних емисија радија и телевизије може да појача подршку одређеној политици, странци у борби за власт, неком
стилу живота и томе слично. Под притиском резултата и информација о томе „шта је избор толико и толико процената јавности“,
носиоци мање популарних ставова и мишљења одустају од залага24) Преузето из: Waldemar Besson/Gotthard Jasper, „Слика модерне демократије, саставни
делови слободног државног уређења“, Bonn, „Медији“, интернет страница: www.dadalos.org.
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ња за промоцију својих „мњења“ и повлаче се из јавне дискусије,
док кон формисти и неодлучни могу формирати или чак променити
своје ставове у складу са јавно изнесеним (и често бомбасто презентованим) резултатима истраживања, на шта се углавном највише и рачуна.25)
Владе утичу на медије и својом моћи регулације и контроле. Влада је овлашћена да „потврђује законе, намеће порезе и да
се разним другим начинима дотиче средстава помоћу којих организације масовних медија воде своје операције“.26) Партије утичу
на медије и својим менаџментом комуникација и професионалним
PR-ом; оне доминирају јавно-правним, радио-телевизијским сервисима; оне дозирају своје обраћање угледним новинарима; они
проналазе догађаје који представљају симболичну политику, а медији жустро сарађују у свему томе. Поред партија које су на власти
и опозиционе партије користе медије како би кроз интервјуе, конференције за штампу или телевизијске дуеле што гласније указале
на грешке њихових ривала; како би промовисали своје политичке
идеје и на тај начин евентуално придобиле већу подршку на наредним изборима. Према томе све што ми знамо о политици наше
земље углавном смо сазнали путем телевизије, радија, новина или
интернета. На слици се још једном показује повезаност елемената
интермедијарног система као и посредничка улога медија између
„државе“ и „народ

а“.

Елементи интермедијарног система27)
25) Нав. према: др Живојин Ђурић, др Драган Суботић, Медији, јавно мњење и политика,
Београд, 2009, стр. 97.
26) Лоример Роланд, Масовне комуникације,Clio, Београд, 1998, стр. 53.
27) Преузето из: Waldemar Besson/Gotthard Jasper, „Слика модерне демократије, саставни
делови слободног државног уређења“, Bonn, „Медији“, интернет страница: www.dadalos.org
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У својој књизи „Медији и демократија“ Џон Кин објашњава
модерну комуникацију као „сложене токове мишљења кроз мреже јавних сфера“ уз нагласак да медији, „морају имати за циљ да
опуномоће плуралитет грађана, којим не господаре ни недемократске државе, ни недемократске тржишне силе“.28) Масовни медији
су подскуп масовне комуникације. Денис Меквејл је дао неколико
основних одредница масовних медија: они су разлучив скуп активности (стварање медијског садржаја); укључују посебне технолошке конфигурације (радио, телевизије, а видеотекст, новине,
књиге); везани су за формално кон ституисање институција или медијске канале (системи, станице, публикације); оперишу у складу
са одређеним законима, правилима и схватањима (професионални
кодекси и пракса, друштвена очекивања и навике); продукт су лица
која заузимају извесне улоге (власници, регулатори, продуценти,
дистрибутери, оглашивачи, чланови публике); преносе информације, забаву, слике и симболе до масовне публике“.29)
Масовни медији исказују и могу значајно да конструишу реалност. Као средство канали масовне комуникације они се обраћају огромном аудиторијуму као анонимној и хетерогеној маси, која
је на тај начин изложена њиховом утицају. Хетерогеност аудиторијума у његовој социо-културном смислу, његова анонимност у
односу на извор комуникације и међусобне односе, као и расутост
у простору, представљају предуслове за изузетан утицај масовних
медија, који својим радом унификују њихово понашање и хомогенизују њихов укус. Захваљујући савременим, технолошким достигнућима обезбеђени су брзина и проходност информација, које
у сваком моменту могу да досегну до жељеног аудиторијума на
било ком крају света. Да би једно средство општења било масовно мора бити у начелу намењено и доступно неограниченом кругу
корисника.30)
Слобода мишљења и изражавања, чији је еквивалент право
на информисаност, улази у састав права и слобода које са собом
носи демократија. Ово право је штампу, а касније и друге медије, претворило у фигуру неопходну демократији. Дакле, медији се
схватају као слободно тржиште информација које треба грађанима
28) Комшић Јован, “Демократија и јавност“, Анали Економског факултета у Суботици, 3,
бр. 10, 2003, стр. 18.
29) Лоример Роленд, Масовне комуникације, Clio, Београд, 1998, стр. 43.
30) др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Медији, јавно мњење и политика, Београд,
2009, стр. 93.
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у демократском поретку да обезбеди пуну слободу сваког вида избора.
Између 1840. и 1860. године новине су постале роба. Рођени
су новинарство и модерна информација. Према Сартровим речима, новинарство се појављује као „књижевност нашег времена“.
Информација је престала да буде привилегија неколицине богатих
и моћних који су једини имали право на реч. Дневни листови су
рођени са индустријом, са политичким револуцијама и њиховим
биткама за слободно изражавање. Читаоци се не бирају, већ освајају. Скоро више од пола века, новине су биле главно средство саопштавања брзих и кратких информација, разумљивих масовној читалачкој публици. Од појаве радија 1920, а затим телевизије између
1945. и 1955, па све до 1960, штампа и нови медији деле улоге:
радио најављује догађај, телевизија га приказује, а штампа објашњава. Јер, свака влада заснива се на мисли да постоји неколико
појединаца који су увиђајнији од осталих, и који због тога могу далеко да виде, тако да могу да управљају; потпуна јавност, међутим,
заснива се на мисли да сви треба да управљају“.31) По Кјергоровом
мишљењу „влада не може да забрани саопштење говора, то је Божји дар; али би и те како могла да забрани дневну штампу зато што
је она и сувише чудовишан медиј саопштавања, може јој се дозволити да објављује огласе, али никако и размишљање“.32)
Пут до цивилизованог демократског друштва у савременом
свету чврсто је повезан са медијима. Слобода говора, слобода информисања и слобода штампе основни су елементи демократије.
Као друштвена институција у демократском друштву, медији имају
важан задатак да омогуће да се чују различита мишљења. Они не
смеју подлећи притисцима било чијих интереса који настоје ограничити слободан проток информација и мишљења на било коју тему. Медији имају задатак да штите појединце и групе од неправде
и намера власти и јавних институција, приватних или других интересних група. Без постојања слободних медија, нема ни личних
ни политичких слобода, медији су спречени да користе слободу
речи у суочавању са онима који настоје да их потчине, са људима
на власти. У таквим условима бесмислено је говорити о постојању „некакве“ демократије. Демократизацију, као процес ослобађања друштвених односа од стега поретка, процес који омогућава
слободну утакмицу интереса, њихових актера и политичких притисака, могуће је пројектовати и на медије. Мирољуб Радојковић
31) Јован Комшић, “Демократија и јавност“, Анали Економског факултета у Суботици, 3,
бр. 10, 2003, стр. 12.
32) Ibid, стр. 58.
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у свом чланку „Демократизација масовних медија и културни империјализам“ указује да је „циљ демократизације медија у цивилизованом свету... смањење разлике у утицају друштвених група,
слојева и класа на масовне медије. Сматра се да њихова демократизација тражи: плуралистичко поседовање медија и нивелисање
могућности интервенција „виших“ и „нижих“ друштвених ентитета на њихов рад; и да се повећава број комуникационих центара“.33)
Проучавање процеса комуникације, као важног сегмента
друштвеног живота и битне одреднице друштвених односа, заузима значајно место у друштвеним наукама.34) У својој књизи „Медији и демократија“ Џон Кин објашњава модерну комуникацију као
„сложене токове мишљења кроз мреже јавних сфера“ уз нагласак
да медији „морају имати за циљ да опуномоће плуралитет грађана,
којима не господаре ни недемократске државе, ни недемократске
тржишне силе“.
Чињеница да је један од основних теоријских циљева у PR-у
достизање оног нивоа у коме ће слика у јавности бити једнака нечијем идентитету, не иде у прилог апсолутној истини, с обзиром да
корисник PR услуге најчешће не захтева објективан, него позитиван имиџ као крајњи резултат.35)

2.3.Јавномњењеиодносисјавношћу
Односи с јавношћу су као што је већ речено, посебна врста активности који се предузимају ради планираног и смишљеног
комуницирања, успостављања и одржавања односа са околином,
са циљем да се створи простор за позитиван публицитет организације, као и иступања против гласина и прича које се повремено
јављају. Медији представљају канал комуницирања између организације и њених циљних група. Приликом ангажовања стручњака за
односе с јавношћу, захтева се од њих да им обезбеде јавну пажњу,
односно публицитет. Публицитет је квалитет који нешто или некога чини видљивим, друштвено запаженим и важним, предметом о
коме се мисли или говори.36)
33) Мирољуб Радојковић, “Демократизација масовних медија и културни империјализам“,
Поља, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, новембар 1989, стр. 463.
34) Др Живојин Ђурић, др Драган Суботић, Медији и корпоративне етичке комуникације,
Београд, 2008, стр. 80.
35) Нав. према, др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Политика и интернет етика, Београд, 2009, стр.
36) Нав. према: Маклаун Маршал: Познавање општила човекових продужетака, Београд,
1971, стр. 163.
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Заступници агенција настоје да управо преко неког медија,
који ужива одређени публицитет и поверење јавности, придобију
највећи део јавне пажње у корист клијената који су их ангажовали. Односи с медијима су део односа с јавношћу чији предмет је
праћење и анализа медијских садржаја и њиховог утицаја на за нас
важне људе и јавно мњење уопште. Они се баве креирањем, планирањем, реализовањем и вредновањем разних активности којима се
обавештава и убеђује јавност, преговара са новинарима, припрема
и вежба за деловање у кризним ситуацијама. Осим што креирају
јавно мишљење, медији преносе информације од пословних партнера, потрошача, бирача. Један од значајних задатака односа с медијима, у односу на окружење, је да створи и омогући што бољу
сарадњу и повезаност између организација и масмедија.
Односи с медијима не настају сами од себе и реализују се
спонтано. У мањим организацијама, у којима још увек нема појединаца или тимова специјализованих за односе с јавношћу, то
најчешће раде сами руководиоци. Како организација расте она постаје све интересантнија за јавност, а упоредо с тим и новинарске
потребе и захтеви постају превелики да би на њих могло само узгредно да се одговори. Фирме и институције и политички субјекти
бригу о односима с медијима у почетку поверавају појединцима,
да би касније формирали посебна одељења или службе. То је веома уочљиво у државним институцијама и органима, а посебно у
политичким странкама, на пример, ако се упореди политички живот у доба увођења вишестраначја 90-тих прошлог века и данас
поготову после 2000. године. У тим службама постепено долази
до специјализације и професионализације. Тако односи с медијима
многима постају основно занимање. Унутар самих односа с медијима долази до даље специјализације. Неки од тих специјалиста,
као што су представници за медије истурени су у први план. Други
остају у позадини као саветници, аналитичари, стратези, планери,
тренери, оцењивачи, текстописци и слично.
Појам јавног мњења, јавља се у 18. веку, а односи се на резоновање публике способне да суди. У ствари јавно мњење могло
би да се формулише и као неформални сплет мишљења. Емануел
Кант је, бавећи се филозофијом јавног мњења, истакао да јавна
употреба ума треба да буде увек слободна, „јер само као таква може унети просвећеност међу људе“. Тиме је наговештена и нова
етапа у обликовању утицаја мас-медија на друштвену заједницу, а
то је просвећивање, наметање одређених идеја, па и отворена пропаганда.
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Веома критичан према јавном мњењу био је Хегел, сматрајући да оно настаје, као плод људског здраворазумског односа према
свету, и да управо због тога представља избор бројних предрасуда.
Јавност као посредник између друштва и државе, омогућава образовање публике која постаје носилац јавног мњења. Јавно мњење
је носилац публицитета, који обезбеђује демократску контролу државне делатности. Најважнији услов за функционисање демократског јавног мњења је слободна циркулација информација, а то је
могуће једино тамо где средства информисања нису предмет државног монопола, а тамо где јесу, чинилац јавног мњења јавља се
у облику цензуре. Цензура онемогућује критичку функцију јавности. Развитком модерне технологије и модерних средстава информисања, читање новина и слично, претпоставља пасивно излагање
човека туђем гласу, па тако јавно мњење добија значење више пасивног. Дакле, средства јавног информисања, односно сви медији,
без обзира да ли под контролом државе или самостално, представљају моћно оружје у рукама њихових власника и, уз пласирање
информација, мање или више отворено боре се за наклоност јавног мњења које, у ствари, истовремено и обликују. Најделотворнији модели манипулације јавним мњењем јесте пропаганда, која
садржи политички интерес, и реклама, која се више односи на потрошачко друштво. Јавно мњење је, а посебно од средине прошлог
века, врло често и предмет истраживања научних дисциплина као
што су психологија, социологија, политикологија, статистика. Резултати тих истраживања, а посебно кад је реч о анкетама, користе се касније за израду стратешких планова деловања у многим
областима друштвеног живота и рада, наравно на основу утврђеног мишљења припадника анкетиране групе. Јавност као политички субјекти, односно, остваривање политичке функције јавности
омогућено је њеном специфичном социјалном позицијом, јер „као
део политичког система, јавност учествује у процесу одлучивања,
њена критика, уграђена је у механизам функционисања власти, а
изван је поља њеног времена и непосредног утицаја“. Зато је у актуелним процесима њена администрација у Србији, 2009. године
био занемарљив утицај, јавности и јавног мњења које се креирало
од стране државне управе, власти, односно Владе Републике Србије.37)
37) Милена Пешић, “Јавност, могућности и ограничења“, Политика ревија, бр. 1/2007, стр.
159.
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3.АКТИВНОСТИОДНОСАС
ЈАВНОШЋУУЈАВНОЈУПРАВИ
Важан задатак службе односа с јавношћу у државној управи је да омогући и створи што бољу сарадњу и повезаност између
своје организације и мас-медија. Служба односа с јавношћу има
велику одговорност да средстава јавног информисања буду континуирано и правовремено обавештена о свим важним догађајима и пословним подухватима. Служба односа с јавношћу редовно
прати сву стручну и осталу штампу, издваја занимљиве чланке и
текстове и о томе информише стручни колегијум, односно руководство. Менаџер службе реализује редован проток информација и
редовно информише запослене о битним активностима организације. Важан задатак службе односа с јавношћу је и вођење бриге о
„важним гостима“. Служба односа с јавношћу посебно сарађује са
представницима штампе који посећују институцију, организацију,
дају писмене и усмене информације о организацији и успостављају кон такте са представницима штампе и другим особама из организације.
1) Организација специјалних догађаја
Специјални догађаји се планирају ради побољшања имиџа организације. За један специјалан догађај треба обезбедити и
присуство медија. За успешно организовање специјалних догађаја треба узети у обзир читав низ различитих појединости, као на
пример: а) списак званица - међу њима су истакнуте личности из
културе, спорта, уметности, политике, науке; б) дизајнирање позивница – различито се дизајнирају позивнице за забаве, спортске
манифестације, кон церте и друге, пре свега - политичке догађаје.
Једна позивница би требало да садржи: сврху догађаја; место одржавања; време одржавања; повод; врста послужења; кон такт телефоне и контакт особе; в) локацију – место одржавања специјалног
догађаја. Приликом избора места одржавања треба узети у обзир
погодност за комуникацију, приступачност за медије и сличне активности; г) означеност – место догађаја треба да је означено, назив догађаја истакнут на видно место; д) беџеви са именима – свим
присутним члановима треба обезбедити беџеве са именима и називом организације чији су представници.
2) Конференција за штампу
Конференција за штампу организује се са намером да се у
одређено време и на одређеном месту окупе медији, чиме се омогућује новинарима да чују изјаве значајних и компетентних лич212
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ности, као и да им постављају питања. Кон ференција за штампу
је једна од најотворенијих метода за стварање публицитета, као и
креирање јавног мњења о државној управи, односно администрацији. Најбитнији део конференције за штампу је изјава која се даје.
За кон ференцију за штампу битно је припремити „подсетник“ конференције за штампу који би требало да садржи следеће: а) списак
званица; б) време и датум одржавања; в) позивнице; г) техничка
упутства екипама из различитих медија; д) медијске брошуре; ђ)
могућа питања и одговоре и е) коктел. Тре ба направити листу новинара који ће бити позвани, као и утврдити време кон ференције
за штампу. У зависности од тога да ли се прича са конференције
жели објавити у неким информативним емисијама које су обично
у поподневним сатима, конференцију би требало одржати ујутру, а
ако се жели објавити у недељним или месечним магазинима, тада
је прикладно кон ференцију за штампу одржати у поподневним или
вечерњим сатима.
3) Симпозијуми
Сипмозијуми су серије састанака који трају два или више дана. Сврха симпозијума је сусрет људи са истим интересима, размењивање информација, дискусије о сличним проблемима, дружења.
Симпозијуме обично организују разне институције, удружења, научне установе. Сваки симпозијум мора имати сврху. Неопходно је
имати говорнике који ће информисати и активирати слушаоце, као
и особље које ће представљати говорнике и усмеравати дискусију.
4) Спонзорства
Спонзорство је реч латинског порекла која има следећа значења: заштитник, финансијер, покровитељ. Спонзорство се у последње време појављује као честа активност односа с јавношћу.
Код спонзорства постоје спонзор и продавац услуга који заснивају
купопродајни уговор о спонзорству и у њему се прецизно дефинишу права спонзора (пласирање својих порука у јавност) као и цена,
а са друге стране је корисник спонзорства – продавац услуга који
добија одређену суму новца или нека друга права. Најчешћи облици спонзорства су разне спортске активности, културна збивања,
издавачке делатности и слично.
5) Лобирање
Лобирање представља ангажовање специјализованих људи
који су задужени за изградњу позитивних пословних односа између организација. Лобирањем се настоји утицати на доношење
закона, на политичко одлучивање, преговарања на подручју субвенција. Главни задатак лобирања је изазвати промену, а лобисте
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да придобије доносиоце одлука у корист своје организације. Да би
успео у томе лобиста мора испоштовати пет начела:
1. неопходно је говорити истину;
2. никада не треба обећавати више него што је могуће учинити;
3. потребно је знати „слушати“ да би се тачно разумело
оно што се „чује“;
4. особље које ради са законодавцем је ту да са њима сарађује;
5. не приређивати изненађења.
6) Планирање организовање односа с јавношћу
Планирање односа с јавношћу обухвата прикупљање и коришћење неопходних информација за формирање циљева и стратегија односа с јавношћу. План односа с јавношћу, као што смо већ
нагласили када је реч о активностима државне управе, треба да се
базира на резултатима истраживања. Постоје стратегијски – дугорочни планови који садрже дугорочне циљеве за изградњу имиџа
и тактички – краткорочни планови који се односе на краткорочне циљеве и на превазилажење проблема у ситуацијама када је то
хитно. У условима променљивог и нестабилног окружења веома је
битно имати кон цепт кон тигентног планирања (вишеваријантног,
условног). Кон цепт овог планирања се базира на претпоставци да
оно што менаџери односа с јавношћу раде у великој мери зависи
од низа околности и ситуација у окружењу, па је зато неопходно
имати неку резервну могућност.
7) Утврђивање циљева и стратегија
При планирању циљева и стратегија односа с јавношћу треба поћи од визије и мисије организације. Основни циљ сваке службе односа с јавношћу је креирање односа међусобног разумевања
и поверења са циљним групама, посебно у политичком животу, у
време избора и политичких криза.
Најчешће дефинисани циљеви односа с јавношћу су: задобити поверење, као и поверење медија; обезбедити квалитет и обим
медијског извештавања као и повећати проценат упознатости циљних група са активностима организације“.38)
Очигледно је да су односи с јавношћу важан сегмент рада
државне управе. Показало се да су неопходни у реформи јавних
управа, управо у креирању позитивне слике о циљевима и дометима започете реформе јавног сектора Србије.
38) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Политика и интернет етика, Београд, 2009, стр. 177.
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DraganSubotic
PUBLICRELATIONS
OFTHESTATEADMINISTRATION
Summary
Public relations of the state (public) administration are main topic of research in this text. Author of the text defined theoretical notion
of public relations, subjects, relations, target groups, institution and other media subjects that make a complete system within the following
relation: state administration – public opinion – society in transition. In
this text special attention is dedicated to analysis of the mass-media as
a part of the consumer society, given the fact that they shape their own
specific rules regarding transitional society and its institutions. Through
a presentation of various activities of the public relations, such as organization of special events, planning, organization of the planning and
control, and, in particular, lobbying, the author presented a model of PR
activities in both profit and non-profit institutions. In line with this, the
author also defined an entrepreneurship concept related to implementation of a reform of the non-functional, non-efficient and ponderous
(big) public sector and reduction of the public spending, as well as building of a democratic and efficient system of social management in Serbia; the reform of the current model and concept of a new public management that implies good governing and management of public goods.
Key Words: politics, public relations, public administration…
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Abstract
In this text author made and successfully elaborated a basic
hypothesis that public relations are very important in attempt to employ
a whole capacity of a state administration to highest level and to make a
reform aimed at making more efficient administration in Serbia and its
surrounding. The author’s starting point is that activities of the public
relations in the state administration are continuous, two-way directed,
strategically lead through communication between social public (state) administration and targeted audience with objective of successful
implementation of designed tasks and goals. The author underlined an
entrepreneurship model, or a profit model of the state administration as
the one aimed at the reform of current system.
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ЈЕДАН МОГУЋИ ПРИСТУП
У ИЗУЧАВАЊУ ГЛОБАЛНОГ
МЕЂУНАРОДНОГ БИЋА
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА1)

Сажетак
Ратови које су Сједињене Америчке Државе водиле у последњој деценији 20. века и које воде у првој деценији 21. века дају
за право тврдњи да је глобална међународна, тј. спољна, политика
САД континуум ратова, војних инвазија, агресија, интервенција,
окупација, изазиваних и подстицаних грађанских ратова, државних удара и тајних, субверзивних и терористичких операција широм света и, новијег датума, на подручју некадашње Југославије и
у „Евроазијском Балкану“. Ово сазнање деценијама је „скривано“
маглином „хладног рата“, сукоба Исток-Запад, постојања црвене
„империје зла“ као и апокалиптичком сенком нуклеарног судњег
дана и нуклеарног леденог доба. Целокупна америчка спољна политика од завршетка Другог светског рата и израстања САД у глобалну суперсилу, може се посматрати и као својеврсни продужетак
тог рата, као стална милитаристичка акумулација и надградња да
би се остало на врху и да се тај врх не би ни са ким делио. Производња криза и ратова – начин су опстанка и функционисања глобалног међународног бића САД као суперсиле и њиховог лидерског статуса и улоге. Оно што се назива спољном политиком САД
у 20. веку и на почетку 21. века могло би се одредити и као – ратна,
високо милитантна политика.
Америчка спољна политика преобратила се у своју супротност, или, боље речено, у своју праву природу – она је наставак
1) Рад је настао у оквиру пројекта 149026 Института за европске студије финансираног од
стране Министарства за науку Србије.

217

СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27.

стр. 217-236.

рата другим (допунским, иновираним) средствима. За Сједињене
Државе рат је – политика. Он је био и биће пре сваке политике. Наметање и остваривање својих државних интереса у међународним
односима војним, ратним насиљем, тј. државним, војним тероризмом, укључујући и нуклеарни, према другим државама и народима, смењује политику и дипломатију као превазиђене вештине,
делатности и технологије и успоставља се – као сама политика. За
америчке постмодерне, постлибералне, војно високотехнолошке и,
можда, посторвелијанске, идеологе и стратеге светских послова,
политика и дипломатија су - само краће или дуже паузе у континууму државног насиља, диктата и геополитичке и материјалне похлепе.
Кључне речи: ратничка глобална међународна политика САД, ратовања и
интервенционизам САД, амерички униполаризам, НАТО,
државни (нуклеарни) тероризам САД, демократски милитаризам САД, геополитичка моћ и интереси САД,, Евроазијски Балкан, државе-лупежи, Србија.

УВОД
Такозвани транзициони (постјугословенски, постсоцијалистички, постратни, постбиполаристички, „европоунионистички“,
демократски, „феудалистички“, експериментални и периферијскозависни, компрадорски) капитализам државе Србије на крају прве деценије 21. века, међу многим чудним и тешко објашњивим и
истовремено дубоко контрадикторним економским, друштвеним,
политичким, идејним, вредносним појавама и дешавањима, променама и заокретима, донео је и један који се тиче улоге и мисије
друштвених наука и истраживања у земљи.
У општем стању које карактеришу: девастација и пропадање привреде државе кроз ретро, декадентни систематски процес
деиндустријализације и деаграризације земље; поништење њене социјално-производне живе супстанце – радничке класе, које
тече упоредо са разарањем социјалне државе; „крунисање“ ратнопрофитерске и мирнодопске транзиционопрофитерске бизнисстраначкократске класе богаташа и „сувласника“ државе и успостављањем дубоког јаза између ње и „остатка“ друштва као нечег
природног, пожељног и нормалног; и, следствено, разарање постулата и норми вредносног и моралног система и менталитета друштва и самог физиолошког и менталног здравља нације - научноистраживачка заједница друштвених, економских и политичких
наука у Србији заузела је став „малог Буде“. Кроз спуштене капке,
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нирванистичким миром „посматра“ она велики и немирољубиви
социјални експеримент који се протеклих десет година одиграва
пред њеним очима али у коме она, ни као „посматрач-истраживач
са учествовањем“, изгледа не учествује, не произвевши ни једно
капитално научноистраживачко, ауторитативно и целовито објашњење наше свеколике стварности.
О дугорочним научним, истраживачким пројекцијама, предвиђањима а камоли визијама, о томе у ком правцу ( осим вулгарне
идолатрије, фетишизма Европске уније и спасоносне вере у њену
улогу), на које начине, којим путевима би српско друштво и српски
капитализам 21. века требало да се развијају, тј. какав капитализам
се жели – нема ни говора. О томе, уосталом, колико се види на политичкој позорници и колико је познато, нема говора ни у страначкократским центрима моћи нити у њиховим државно-извршним и
невладиним структурама и круговима. Као да је ова њихова, од данас–до сутра, „будистичка“ незаинтересованост за суштинске појаве и процесе у друштвеној збиљи, и за будућност друштва, облила и саму научноистраживачку заједницу и затворивши јој капке.
Слични, евроунионизмом подстакнут и детерминисан, истраживачки „нирванизам-оптимизам“, некритичка опуштеност и
кратковидост, па и заслепљеност, постоје и укорењују се у Србији
све више последњу деценију и у научноистраживачком тумачењу,
објашњењу и анализи међународних односа – посебно глобалне
улоге, интереса и циљева САД и НАТО-а (као војно-политичког,
ударног евроатлантско-трансевроазијског сервиса САД и Европске уније, за сада на Средњем Истоку и у Централној Азији, илити
у „Евроазијском Балкану“). Тре ба кон статовати да ова појава – помућење и отупљење научноистраживачке перцепције, затварање
очију пред неким чињеницама и истинама, окретање главе од њих
и чак њихово свесно и планско (да ли и дириговано?) мењање и
поништавање - настаје управо у Србији против које су, на истеку последње деценије 20. века, Сједињене Државе и НАТО водиле
рат, додуше софистициран и „хируршки“ специфичан, и први рат
Америке и НАТО-а у Европи после Другог светског рата. Један
од његових директних и најкрупнијих резултата било је одузимање Србији значајног дела њене територије, историјског простора и
економских ресурса и прављења на том простору једне нове европске државице, најновије после окончања Другог светског рата и
друге намењене једном истом народу.
Сједињеним Државама и НАТО-у се - после само једне деценије, такође под јаким утицајем (и финансијским, наравно) владајуће страначкократске структуре, као и самих САД и ЕУ и њихових
лобија, у етаблираним круговима научноистраживачке заједнице
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– приступа европофилијски и американофилијски (није ли ту, можда, реч и о рефлексу политичко-психолошког феномена „идентификације са непријатељем, окупатором, терористом“?) као да се
у глобалним европским, балканским и евроазијским војнобезбедносним и геополитичким међународним односима нису одиграле,
и као да се не одигравају, крупне ствари (ратови и примена војне
силе и интервенционизма): 1991, 1995, 1999, 2001, 2003. године,
и до данас. И у којима је на сцени увек само један доминантни
војни и политички актер – Сједињене Државе. Саме, без евроамеричког НАТО-а, или, пак, са њим, као својом незаменљивом, више
драгоценом савезничком идеолошком, политичко-оправдавајућом,
легитимизирајућом подршком, него преко потребном војно-технолошком.
У овом раду изнеће се само нека од релевантних сазнања,
неке истине, па и чињенице, о улози, карактеру, интересима и циљевима САД, као и НАТО-а, у светским и европским пословима
произашле из рата који су ова два актера водила против Србије–СР
Југославије 1999. године. Оне су се, убрзо потом, новим ратовима Америке „против светског (читај, антиамеричког) тероризма“ у
Авганистану, од 2001. до данас, и против Ирака, од 2003. до данас,
само вишеструко потврдиле и „ојачале“, афирмишући последње и,
историјски гледано, истовремено друге по реду, две деценије континуитета америчког ратовања и војног интервенционизма у свету
после Другог светског рата. (Првим двема деценијама би се могао
сматрати период од 1950/53. и рата у Кореји, до пораза САД у рату
у Вијетнаму 1974/75.). „Откривање“ и оживљавање тих сазнања,
наравно, неће променити набоље ни свет нити САД, али би у данашња домаћа истраживања, разумевања и објашњења глобалне
политичке, идеолошке, геополитичке и војно-безбедносне улоге
Сједињених Држава у међународним односима, посебице оним
европским, евроазијским и балканским, могло унети више изоштрене истраживачке критичке перцепције и свести.

1. РАТНИЧКА СПОЉНА ПОЛИТИКА

Већи и велики ратови које су САД водиле изван своје територије у свету последње две деценије, и које и данас воде, (према Золтану Гро сману, Zoltan Grossman, САД су, од 1890. до 1999.
године, ангажујући своју војну силу, интервенисале војно у свету
127 пута – 58 пута до Другог светског рата и 69 пута после њега2)),
потврђују кон тинуитет и доследност (константу) у генералном ка2)

Видети: Zoltan Grossman, Over a Century of U.S. Military Interventions, интернет издање.
(Гросманов списак, према ауторовим речима, не укључује граничне милитаристичке
случајеве и појаве као што су: војне вежбе, неборбене мобилизације, стално стационирање војних снага, тајне акције у којима САД нису играле командну и контролну улогу,
мобилизације националне гарде, демонстрације поморске силе изван територијалних
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рактеру америчке међународне, светске (спољне) политике као
– ратничке политике, а Америку одређују као високомилитантну
државу и нацију која војну моћ, рат, насиље и државни тероризам
користи као најефикаснији инструмент за остваривање свих својих
најважнијих међународних интереса и циљева.
Кроз своју релативно кратку и „брзу“ и „ефикасну“ историју, САД су се непрекидно припремале за ратове и водиле их. У
самим почецима највећма су то били освајачки ратови за отимање
и проширење територија од домородаца и од европских колонијалних сила да би од њих направиле територију за своју нову државу, довољно велику – континенталну, од океана до океана а тиме
и безбедну и „очишћену“ од било чијег спољашњег присуства и
претње. Упоредо са овим првим ратовима и освајањима – „отимањима за независност“, и након њих, Сједињене Државе су, подржане Монроовом доктрином, кренуле и у обезбеђење спољашњег
појаса своје територије – војним инсталирањем у „својој“ западној
хемисфери („америчко задње двориште“), у непосредном и даљем
суседству: Кариби, Хаваји, Централна Америка, Филипини. Овим
„безбедносним“, експанзионим ратовањима Америка је, такође,
крчила пут својој трговинској и финансијској експанзији и дугорочном осигурању сировинских ресурса за свој привредни раст.3)
Односно, крајем 19. века и у првим деценијама 20. века рат, војна политика и спољна политика САД били су у функцији ширења
америчког трговинског и финансијског капитала и изградње прве
економске силе света.
Америчко учешће у Великом тј. Првом светском рату на
страни савезника против Немачке и са савезницима у интервенцији против Русије, представљало је краткотрајни војни излет САД у
Европи, тј., њихово, показаће се, прво, преурањено глобално војно-политичко иступање као велике силе у светским односима у
кругу великих европских колонијалних, империјалних сила. После
њега, САД су се повукле у своју хемисферу и у изолационизам, но
само у изолационизам према Европи и њеним геополитичким питањима а(ли) не и у изолационизам у односу на своју хемисферу и
на Пацифик – геополитичке области света које су сматрале својом
ексклузивном интересним зоном контроле и доминације.
вода, употреба малих јединица за ослобађање талаца, војни програми обуке који не
укључују непосредну борбу, као и многе друге војне активности САД.)
3)

Видети: Ноам Чомски, Година 501 – конкиста се наставља, Светови, Нови Сад, прво
издање, 1998. (оригинал, 1993), посебно поглавља: „Велико дело покоравања и освајања“ и „Трагедија Хаитија“. Кон султовати, такође, можда најбољу написану историју
САД од професора Бостонског универзитета Howard-a Zinn-a, A Peoples History of the
United States, Harper and Row, New York, 1980.
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Други војни и политички улазак САД у Европу који јој је
омогућио преко шест ипо деценија кон тинуирано доминантно војно, безбедносно и политичко присуство у Западној, а од деведесетих година, и у Источној Европи и на простору некадашње Југославије, Сједињене Државе су учиниле у оквиру Другог светског
рата, 1943. искрцавањем са севера Африке на Сицилију и у јужну
Италију (искрцавање у Анцију) и са британских острва у Француску (Нормандија, „Дан Д“). Тиме су САД започеле да себе реализују као велику светску војно-политичку силу, и колико сутра
суперсилу, са дугорочним геополитичким и војностратегијским
амбицијама и интересима останка у Европи. На почетку, кроз борбу за уништење нацистичке Немачке као доминантне светске силе,
кроз сурово кажњавање немачке нације и кроз међусавезничку поделу Немачке, а убрзо потом кроз „избор“ СССР-а за новог непријатеља и ривала у Европи, и у глобалним размерама.

2. НОВЕ ПОСТБИПОЛАРНЕ
СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ „НАДОКНАДЕ“

Скоро читав протекли двадесети век, а нарочито у његовој
другој половини, од почетка Другог светског рата, милитантни карактер и суштина међународне политике Сједињених Држава деценијама су се планирано, смишљено и вешто прикривали и маскирали, а доцније и оправдавали, кон трапунктима европског „црног“
и „црвеног“ тоталитаризма. Политика САД према свету се, такође,
спроводила под гламурозном заштитном куполом пажљиво негованог врлог, идеалног и обећаног новог света људских слобода и
демократских права, света слободе предузетништва, тржишта,
приватне иницијативе и неприкосновене приватне својине и култа
једнаких шанси за све у освајању личне среће и материјалног богатства. Најновијим ратовима при крају 20. и на почетку 21. века и
најновијом економско-финансијском кризом, овај идеалнотипски
профил Америке као светског бастиона и светионика демократије,
оголио се потпуно.
У том велеобрту значајну улогу одиграо је и нестанак, демисионирање са европске и светске геополитичке сцене, Совјетског
Савеза као суперсиле и његовог војно-политичког савеза, Варшавског уговора. Наиме, ствари се могу посматрати на тај начин да је
нестанком глобалне војне и политичке претње највећег противника-непријатеља и највеће друштвене, политичке и идеолошке
алтернативе у лику СССР-а, социјализма и Варшавског пакта ишчезла и основа и покриће за идеалнотипску Америку. Као да је Реганова „црвена империја зла“ деценијама била оно огледало у коме
се идеалнотипска демократска Америка, као „нада и савест“ и као
бастион и светионик „слободног света“, огледала и у њему потвр222
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ђивала. Сједињеним Државама СССР је, показало се, био неопходан као контрапунктно оправдање, и покриће, за њихов демократски и (потврдиће се после нестанка СССР-а и распада глобалне
међународне и европске биполарне структуре и поретка равнотеже
моћи 1989-1991.) огољени војно-ратнички поход на свет и владање њиме.
Ишчезавањем великог глобалног „црвеног зла“ и ривала
изгубљено је и „црвено покриће“, али не и перманентна намера
спољнополитичко-безбедносног естаблишмента САД да постбиполарни, огољени демократски милитаризам у глобалној спољној
политици своје земље надокнади, покрије неким другим, новим
покрићима-претњама, опасностима за САД, дакако далеко мање
специфичне тежине и убедљивости. Ове нове постхладноратовске, униполарне и постуниполарне „надокнаде“, замене, компензације, које настају у америчком спољнополитичком, војном,
обавештајно-безбедносном естаблишменту и које се појављују у
његовим доктринарно-стратегијским разрадама а затим навелико
примењују у планетарној пропагандно-масмедијској експлоатацији, „маштовите су“. Иако, у поређењу са претходном историјском,
неадекватне и неубедљиве, показале су се довољним за покретање
ратова и војних интервенција САД у последње две деценије. Међу
њима, биће поменуте следеће: „државе-лупежи“, „разбојничке државе“ (rogue, rogue states, односно, државе ниткови, хуље, битанге, вуцибатине, враголани4)); „осовине зла“, „угроженост људских
права“, „угроженост мањина“, „оружје за масовно уништење“ (у
поседу других), „тероризам“, „глобални тероризам“, „нуклеарна
енергија у војне сврхе“, и сл. Као да се саме САД нису већ деценијама декларисале и потврдиле као највећи светски власник оружја
за масовно истребљење (као и „финансијског оружја за масовно
уништење“5)), као највећи „државни терориста“, најмоћнија глобална „терористичко-безбедносна кор порација“ и „лупешка суперсила“ 6).
4) Dr Rudolf Filipović, Englesko-hrvatski ili srpski rječnik, Zora, Zagreb, 1974, str. 846. У српској штампи, у медијима, публицистици, јавности уопште, ова англосаксонска реч-творевина се годинама невино, ублажено, снисходљиво, замагљено и нетачно преводи, и
официјелно усваја и употребљава, као – отпадничке државе.
5) Консултовати драгоцену и капиталну студију Prof. Dr. Živojina Rakočevića, Geopolitičko
finansijski lavirinti. Prilog kritici anglosaksonske geopolitike, „Samizdat“ i copyright: Živojin
Rakočević, Beograd, 2001. (Posebno videti: podglavu A) Glave IX, “Takozvano apsolutno
finansijsko oružje u službi „hegemonije nove vrste““, str. 391-405, i Glavu XI „Planetarna finansijska kvadratura kruga: Različiti prostorni položaji „otkrića“ računsko-apstraktnog, simboličnog i nalogodavnog novca (fiat money ), str. 491-553.
6)

„Од питања до питања САД се у све већој мери налазе усамљене са једним или два
партнера уз себе, супротстављајући се већини остатка света...Мало је вероватно да ће
САД постати једна изолационистичка земља која се повлачи из света, но оне могу постати изолована земља у раскораку према већем делу света...Док САД редовно потка-
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Aмерички аутор Гери Вилс, окарактерисао је Сједињене Државе на апогеју њиховог униполаризма и унилатерализма, у предвечерје њиховог рата против Србије, чак, као државу „силеџију
слободног света“7). Могли би се додати, са хуманим, беневолентним, усрећитељским демократско-постлибералним ликом и покрићем.

3. АТОМСКИ ДРЖАВНИ ТЕРОРИЗАМ
Сједињене Државе су обележене жигом једине државе у
историји света која је применила атомско насиље, атомски државни тероризам, против друге државе и народа - Јапана, окончавши
тиме и формално Други светски рат. У првим деценијама после
употребе тог стравичног оружја тај жиг се, у складу са победничким „писањем историје“, готово није ни видео (осим, сигурно, из
перспективе самих Јапанаца). У данашње време, иако би са протоком од пола века и више требало да сасвим избледи, он, међутим,
снажно пулсира и упозорава.
У завршном обрачуну са Јапаном, Америка је атомско оружје употребила искључиво против цивилног становништва, унапред
знајући за његове дуготрајне разорне последице. Радило се о облику најсуровије одмазде, о кажњавању читаве нације и о средству
изнуде пораза непријатеља који слично оружје није поседовао, за
његово постојање није знао, нити против њега имао одбрану. ( Жеља за колективним кажњавањем противника и његовог становништва оружјем и ратом присутна је у спољној политици САД такође као једна од њених кон станти која се испољила и применила
на: Вијетнамцима, Либијцима, Ирачанима, Србима и сл. У случају Моргентауовог плана за послератну, постнацистичку Немачку,
који, међутим, никад није примењен у потпуности, онако како је
замишљен, кон цепт одмазде према једном народу и његовог колективног кажњавања, био је доведен до непоновљивог врхунца.)
Амерички истраживач Виљем Блум8) аргументовано износи
мишљење да је 1945. године Јапан већ био војно и индустријски
поражен. Јуна месеца генерал Лемеј, који је командовао ваздузују и оптужују разне земље као „лупешке државе“, у очима многих држава оне саме
постају „лупешка суперсила““. (курзив Д.Н.), Samuel Hantington, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, vol. 78, No.2, March/April 1999, pp.41-42.
7) Garry Wills, „Bully of the Free World“, Foreign Affairs, vol. 78, No.2, March/April 1999.
8) William Blum, „Hiroshima: Needless Slaughter, Useful Terror“, Covert Action Quarterly,
Vol.17, No.53, Summer 1995, pp. 22-25.
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шним нападима на Јапан, истицао је да после вишемесечних бомбардовања запаљивим бомбама ништа није остало од јапанских
градова за нова бомбардовања. „До јула 1945. Амерички авиони
су могли да лете над Јапаном без отпора и да бомбардују онолико
колико им се прохте. Јапан се више није могао бранити.“9) Многи
славни амерички ратни генерали као, на пример, Хап Арнолд, Ернест Кинг, Даглас Мекартур, Виљем Леј, апсолутно нису били за
безусловну капитулацију Јапана уз употребу новог, атомског, оружја сматрајући да конвенционално бомбардовање, или чак само поморска блокада, могу окончати рат и да САД треба да одустану од
безусловне предаје готово већ дотученог непријатеља. У недостатку војног објашњења за употребу атомске бомбе, генерали су (Леј,
на пример) веровали да је „одлука чисто политичка“. На крају, и
Двајт Ајзенхауер је у својим мемоарима написао да је Секретару
за рат, Стимсону, рекао: „Јапан је готово побеђен и то бацање бомбе је потпуно непотребно... Наша земља би требало да избегне да
шокира светску јавност употребом оружја које више није обавезно
као мера за спашавање америчких живота. Био сам уверен да је Јапан у том тренутку тражио неки начин да се преда са минимумом
губитка части“.10)
Иза невитешког атомског бомбардовања Јапана није само
(можда и најмање) стајала осветничка намера САД да за дуже време избришу и пацификују Јапан као велику војну силу у Азији и
на Пацифику. Било је оно превасходно планетарни, геополитички,
сигнал упућен свима осталима, на првом месту Москви, о томе
какав ће статус имати, и какву ће улогу играти, Сједињене Државе
у новом, постхитлеровском, светском и европском поретку. Према
Блуму, атомско разарање Хирошиме и Нагасакија било је намењено СССР-у и Европи као дугорочно припреман и планиран глобални геополитички корак Сједињених Држава чији су званичници,
у пролеће 1945. године (према тајном документу из 1945. године
кога је Агенција за националну безбедност САД – NSA, учинила јавним 1993. године) „већ почели да о комунизму говоре онако
како су до тада говорили о нацизму, призивајући кон тиненталну
солидарност у одбрани хемисфере од њега“.11)
За овај, један од најдрастичнијих ратних злочина почињених
у 20. веку САД, као велика сила победница из редова антифаши9) Исто, стр. 23.
10) Исто, стр. 24.
11) Исто, стр. 25. Више о овом питању „новије“ историје САД може се видети код: Howard
Zinn, Declarations of Independence. Cross-Examing American Ideology (посебно одељак
„Just and Unjust War – Dresden, Hiroshima and Royan“), Harper Perennial, New York, 1991.
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стичке коалиције и сутрашња светска суперсила, никад нису биле
критиковане, нису одговарале, нити биле осуђене.

4. ПРЕДЕСТИНИРАНОСТ И ОПТЕРЕЋЕНОСТ
„ОПСАДНИМ МЕНТАЛИТЕТОМ“
Једна од кључних, кон стантних и, ако се тако може рећи,
смисаоних и егзистенцијалних детерминанти „међународног ( а од
Другог светског рата и глобалног и милитантно-агресивног) бића“
и идентитета САД, која је настала у самим почецима постојања
ове државе, је – предестинираност, оптерећеност, па и опсесија,
приоритетом неопходности заштите од тзв, спољашњих, ванконтиненталних опасности, претњи Америци. Односно, својеврсна
опхрваност „опсадним менталитетом“. Према Џејмсу Курту, „Очеви оснивачи Сједињених Држава имали су више него адекватну
геополитичку осетљивост. Они су схватили да САД имају интерес
за очување равнотеже силе у Европи. Не може бити у нашем интересу, писао је Томас Џеферсон, пошто је Наполеон Бонапарта
загосподарио кон тинентом, да читава Европа буде сведена на једну
царевину. Америка би била заувек угрожена уколико би Европом
руководила једна рука... САД су из Другог светског рата извукле
поуку да њихов амерички кон тинент једино може бити безбедан
уколико ниједна велика сила не доминира европским кон тинентом
или, далеко шире, евроазијском копненом масом.“12)
Оно што је, међутим, у вези са страхом од спољашњих претњи и угрожавања карактеристично за САД данас јесте то да некада
спољашње претње постају за САД – унутрашње. Овај мини коперникански обрт настао је на тај начин што су се САД, перманентном експанзијом својих економских, политичких, геополитичких,
војно-безбедносних интереса као и сталним увећањем своје тврде
и меке глобалне моћи – излиле у свет, интеријализовале га, тј. американизовале га - глобализовале.
И у тадашњем прелазном, мешовитом, постбиполарно-униполарном (америчко-натовском) међународном поретку на самом
почетку 90-тих година прошлог века, посебно у протеклој деценији ипо униполаризма и унилатерализма, али и данас, када се свет
налази поново у прелазном стању, у кретању ка успостављању новог, мултиполарног и уравнотеженијег глобалног поретка утицаја и моћи, инхерентни страх Сједињених Држава од „спољашње“
12) James Kurth, „Americas Grand Strategy. A Pattern of History“, National Interest, No. 43,
Spring 1996, p. 6.
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угрожености и претње – огољен је, готово до краја. Више се, чак,
ни не траже квалитетна, убедљива оправдања за војне интервенције, окупације и ратове крупних размера. У фокусу виталних дугорочних глобалних националних геополитичких и геоекономских
интереса и доктрина и стратегија САД за наредне векове, налазе се
сви најважнији ресурси и ризнице планете: минерали, сировине,
енергенти, храна и питка вода и, дакако, простор, територије на
којима се они налазе. На пример, Амазон и Сибир.

5. ГЛОБАЛНА МОЋ КАО ГЕОПОЛИТИЧКА МОЋ
У протекле две деценије међународних односа и светске
политике, амерички глобални (спољнополитички) национални
интереси, упоредо са њиховом глобалном моћи, доживели су својеврсну метаморфозу – извргнули су се у огољене геополитичке
интересе и геополитичку моћ. Све „класичне“ димензије тврде и
меке глобалне моћи, или у појединим раздобљима надмоћи, Америке – војна моћ, обавештајно-безбедносна, научно-технолошка,
финансијско-економска, и информативно-масмедијско-пропагандна, само су издвојена својства једне, јединствене синтетичке моћи
која се испољава и остварује као – геополитичка моћ. Односно, као
могућност и капацитет овладавања или, у најмању руку, вршења
пресудног утицаја, великим и за САД виталним просторима и регионима, њиховим ресурсима и становницима, као моћ прекрајања
и поништења суверених држава, стварања нових, не ретко, виртуелних ентитета и држава од територија других, и инструментализације, игнорисања па и поништавања међународног права и улоге
Уједињених нација и Савета безбедности у очувању међународног
мира и безбедности..
Свет се могао осведочити у појаву нарастања и акумулирања, условно речено, империјалног ширења, пре свега на Евроазију,
геополитичке моћи САД у виду „хегемоније новог типа“13), „демократске, беневолентне хегемоније“. За њу је Збигњев Бжежински
својевремено написао: „Америчко првенство је јединствено и по
обиму и по карактеру. Оно је хегемонија нове врсте која одражава многе облике америчког демократског система: оно је плура13) Назив прве главе књиге Zbigniew Brzezinski, The Grand Chess-Board. Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, First Edition, New York, 1997. (Књигу је аутор, гуру,
али и планер и креативни идеолог-антиципатор глобалне политике и стратегије САД,
посветио „својим студентима да им она помогне у обликовању света сутрашњице“, као
својеврсни аманет и приручник тадашњој и будућој спољнополитичкој елити САД за
владање светом у 21. веку.
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листичко, транспарентно и флексибилно... Америка је сада (1997.
године, прим. Д. Н.) евроазијски арбитар при чему ни једно крупно
евроазијско питање није решиво без учешћа Америке, нити може
бити супротно интересима Америке“.14) (курзив, Д. Н.) Крајњи
циљ и крајња кон секвенца овакве једне планетарне демократске,
бенигне, усрећитељске хегемоније и доминације могао би бити
ментално-духовни. Тек успостављањем културолошко-цивилизацијске геополитичке контроле, све више данас и уз помоћ „меке моћи“, постиже се врхунац (који, истовремено може значити и
почетак краја) владања и покоравања, у најбољем Сун Цуовском
духу. („Јер, задобити стотину победа у стотину битака није врхунац вештине. Подчинити непријатеља без борбе, врхунац је умећа
ратовања.15). Ова Сун Цуова класична мисао, која је можда и квинтесенција целокупне његове филозофије ратовања, није, међутим,
„довршена“ нити дефинитивна. Она се може допунити, иновирати
следећом максимом: „Учинити непријатеља да се без борбе (само)
потчини, (само)подјарми, (само)покори – врхунац је умећа ратовања“16)).

6. ЖЕЉЕНА ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА АМЕРИЧКОНАТОВСКЕ „АТЛАНТИСТИЧКЕ ЕВРОПЕ“ И
ЕВРОАТЛАНТСКО-ТРАНСЕВРОАЗИЈСКОГ
ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНОГ СИСТЕМА

Рат који су против Србије водиле 1999. године Сједињене
Државе уз помоћ НАТО-а, као и уз сарадњу свих Србији суседних
и тада ваннатовских као и других новонатовских држава, био је за
САД само међукорак у захукталом процесу реализације (средином 90-тих година замишљеном да се финализује до 2010. године), тадашње њихове планетарне геополитичке стратегије, визије
и пројекције. Она је предвиђала једну постбиполарну, постсовјетску, постсоцијалистичку, униполарно и унисоно заокружену и „пацификовану“ америчко-натовску „Атлантистичку Европу“ (од
Финске до Грузије, од Мурманска до Црног и Каспијског мора) и,
14) Исто, стр. 194.
15) Sun Tzu, The Art of War, (Тranslated by Samuel Grifith, Forward by Liddel Hart), Oxford
University Press (UNESCO collection of representative works, Chinese series), London 1963,
paperback edition 1971, pp. 77-78. Са овом невеликом књигом, насталом 500 година пре
нове ере и која је, међутим, извршила све до данашњег времена огроман утицај у војним наукама и доктринама као и у политичким и безбедносним делатностима, Европа
се први пут срела тек 1772. године захваљујући једном француском мисионару-језуити
из Пекинга и париском издању превода.
16) Душан Николиш, „Нова војна моћ Америке за 21. век – инструмент господарења светом
без рата“ у: САД или никад. Од глобализма ка тоталитаризму, издање аутора, Београд,
1998, стр. 168.
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у нешто даљој перспективи, једну тзв. кон федерализовану Русију
разваљену на три „супер-ентитета“ („европску Русију“, „Сиберију“ и „Далекоисточну републику“) као и изградњу једног будућег
планетарног, трансатлантског – трансевроазијског, политичкобезбедносног система, од Ванкувера до Владивостока.17) Бжежински је ту, средњорочно-дугорочну, глобалну пројекцију Америке
износио директно и са недвосмисленом увереношћу: „Оно што се
буде дешавало са расподелом моћи у евроазијској копненој маси“,
тврдио је он, „биће од одлучујућег значаја за глобални примат и
за историјско наслеђе Америке... Мало је вероватно да ће у овој
генерацији било који појединачни изазивач оспорити статус Америке као прве силе света... Једина алтернатива америчком светском
вођству је међународна анархија... У нестабилној Евроазији непосредни задатак САД је у томе да обезбеди да ни једна држава понаособ, нити комбинација држава (овај став се односи и на моћније
европске државе и на ЕУ, прим. Д. Н.) не стекне способност да
силом истисне САД или, пак, умањи њихову одлучујућу улогу“.18)
Из угла САД и њених тако обликованих евроазијских интереса, Србија је, са својим тадашњим државним идентитетом, субјективитетом, територијалним интегритетом и режимом била
мала, али важна и опасна и узнемирујућа реметилачка, „лупешка“
тачка и препрека коју треба освојити, неутралисати је и потчинити
да би била у функцији једног од мостобрана у америчко-натовском (евро-америчком) источном и југоисточном војном и геополитичком походу („ширењу“) на Римленд, премa западним и јужним
границама Русији, према Централној Азији, тј. „Евроазијском Балкану“. Била је она у том времену једина препрека која се претходно није могла уклонити ни економско-финансијским ратом против
ње, ни изолацијом и блокадом, нити добровољним пристанком,
„мирољубивом партнерском присилом“, већ само - ратном. Морао
17) Више и детаљније видети у септембарско-октобарском јубиларном, слављеничком
броју часописа америчког етаблишмента, Foreign Affairs, поводом 75. годишњице излажења, у геополитички програматском и „визионарском“ чланку (који је представљао
закључно поглавље његове књиге The Grand Chess-Board која ће убрзо после појаве
чланка изаћи у јавност) : Zbigniew Brzezinski, „A Geostrategy for Eurasia“ (са мапом
поменутих нових геополитичких рекомпозиција, „архитектура“, која ће, међутим, бити
изостављена из књиге) , Foreign Affairs, 75th Anniversary, 1922-1997, vol. 76, No. 5, September/October 1997.
18) „А Geostrategy for Eurasia“. „Доктрина Бжежинског“ подразумевала је САД-НАТО контролу над: Црним Морем, удаљавање Русије од његових северних и источних обала;
пуну кон тролу над три кавкаске државе – над Грузијом, Азербејџаном, Јеменијом, од
укупно, по Бжежинском, девет централноазијских држава „Евроазијског Балкана“; контролу над деловима југа Русије – Чеченијом, Дагестаном, итд.; и, дакако, над новим
„путем свиле“ – над нафтоводима и гасоводима из централноазијског, каспијског басена
као и над његовим богатим фосилним енергетским изворима и резервама.
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се применити прави рат, директна војна агресија и то високотехнолошког, софистицираног карактера и садржаја и високе ратне бруталности са освајањем, откидањем једног, јужног, и са САД-НАТО-ом de facto граничног, дела територије Србије (СР Југославије)
и прављењем од њега нове државе у Европи, друге државе једног
истог народа.

7. ИМПЕРАТИВ ДОБИЈАЊА РАТА
И ОПСТАНКА НАТО-а

Рат САД, главног иницијатора, агресора и војно-високо технолошког носиоца агресије, уз помоћ и војно и политичко-логистичко, коалиционо покриће и „растерећење“ НАТО-а, против
Србије19), а то ће се потврдити и у другом рату САД против Ирака
2003., показао је и свет уверио у то да су САД биле спремне, и да
данас јесу, на то да рат, пошто су већ ушле у њега, никако не смеју
изгубити. Посебно не геополитички и, наравно, и војно-политички. Другим речима, оне, после искуства пораза у исцрпљујућем
рату против Вијетнама, сваки рат, па и данашње у Ираку и Афганистану, морају водити на победу, до краја, по сваку цену, осим по
цену великих, масовних сопствених људских жртава. А оне се неће
десити све док САД имају апсолутну високотехнолошку супремацију која им и детерминише и обезбеђује вођење таквих „комфорних“, сношљивих ратова, без видљивог пораза у виду масовних
људских губитака. Једини рат у који САД данас не би биле спремне
ући, који не би могле добити, по оваквом сценарију, био би рат против високотехнолошки, софистицирано инфериорног противника
који, међутим, поседује нуклеарни, хемијско-биолошки, капацитет
наношења Сједињеним Државама великих људских жртава, војних
или цивилних, као што би било у случају агресије САД на Северну
Кореју данас или на Иран сутра. САД су у рату против Србије биле
спремне на то, а и данас су, да у случају опасности да рат изгубе,
19) „Агресија би се извршила на територији државе чије се границе признају и чији суверенитет се не оспорава. Даље, покушала би се окупација територије суверене, признате
земље да би се успоставио мир. Укинула би се власт државе да би сепаратисти-побуњеници, терористи, прихватили окупациону власт НАТО-а и САД као своју, „ослободилачку“. Произилази, да би се војна интервенција, агресија, рат, окупација, протекторат,
прелазни статус, итд., „имплементирали“ само радо тога да се остваре циљеви сепаратиста-терориста које они сами не могу да остваре. У случају Југославије, и на примеру
Космета, САД и њени западни савезници показују висок степен сарадње са тероризмом,
постају заштитник и спонзор албанског тероризма док се на другим фронтовима против
њега, као универзалне претње миру и као сопственог спољнополитичког приоритета,
боре свим средствима. Америчко-натовски мир би се успоставио на окупираној територији суверене државе која, у том случају, више не би постојала. То би, дакле, био мир
и безбедност за побуњеника, а не за Србију и Југославију.“ Dr Dušan Nikoliš, „SAD –
primarni proizvođač nestabilnosti Balkana i Jugoslavije u unipolarnom evropskom poretku“,
Postbipolarni svet i Jugoslavija (Zbornik radova), priredio Dr Vladimir Grečić, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2000, str. 52.
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употребе и нуклеарно оружје и против противника који то оружје,
као средство одмазде против САД, не поседује.
На примеру потенцијалног, хипотетичког пораза САД у рату који су водиле против европске Србије 1999. године, може се
направити сценарио сложених, крупних последица и консеквенци
тога и из њих пластично разумети сав значај америчког императива
да САД никако не смеју бити поражен у великим геополитичким
играма у које се упуштају путем вођења рата. Пораз САД и НАТО-а на „случају“ Србије, а поводом Космета, водио би, без сумње, бржем или поступнијем урушавању и крају НАТО-а а са њиме
и доминирајуће војно-безбедносне улоге и геополитичког присуства САД у Европи као суперсиле која је преко пола века, управо
путем НАТО-а, креирала и контролисала европски поредак. То би
био почетак процеса ослобађања Европе од САД и водио би, првом после Другог светског рата, „империјалном повлачењу“ САД
преко Атлантика, у нови изолационизам, изолационизам у односу
на Европу. Стари свет, Европа, као одраз у огледалу, и даље остаје
онај део света који Америци даје највећу и ексклузивну потврду и
легитимитет њеног глобализма и интернационализма. Повлачење
из Европе, „испуштање Европе из својих руку“, односно амерички
изолационизам од Европе значио би за Америку, и био у њој доживљен, као – губитак глобалног лидерства, доминантне моћи и
мисионарске улоге САД у свету. Свега онога што је за САД наслеђе
Другог светског рата.
Одласком НАТО-а са историјске, геополитичке и војно-стратешке сцене, кредибилитет и војно-безбедносна доминација и опстанак и останак САД у Европи изгубили би смисао. НАТО је свих
ових „хладнораовских“ и „постхладноратовских“ деценија (скупа
са ОЕБС-ом) једина и суштински пресудна политичка и војно-безбедносна коп ча Сједињених Држава са Европом. Без НАТО-а и
своје доминантне командне и технолошке позиције у њему, САД,
једноставно речено, не би имале шта да траже у Европи, осим као
окупациона сила! Дакле, пораз америчке стратегије на примеру рата против Србије, „рата за Косово“, у ситуацији „уједињене
Европе“ а без постојања војне претње Русије „остатку Европе“, водио би неминовно ка америчком напуштању Европе, што би била
последња ствар на коју би САД могле да пристану. Због тога до тог
пoраза није никако ни могло доћи. (Хипоетички гледано, до пораза
САД, напуштања Европе, могло би доћи у случају израстања ЕУ,
или неке од њених великих чланица, у глобалну војну силу и њеног
стратешког европског безбедносног договора са Русијом у погледу
стварања новог европског безбедносног система и поретка.)
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8. БИНАРНИ ДУХ СОЦИЈАЛНОГ ДАРВИНИЗМА
За Емила Влајкија20), САД су отишле даље од било кога другог у развићу рационалности и прагматизма. Њихов протестантски
дух гони њихов аналитички ум до перфекције ослобођене „бескорисне филозофије“. То је, по њему, разлог због кога је англосаксонско размишљање сасвим прагматично (емпиризам, логички
позитивизам, прагматизам, бихејвиоризам, функционализам), а
америчке вредности крајње упрошћене и бинарно структуриране:
добро-лоше, исправно-погрешно, без ичега између, тако да овај
недостатак дијалектичности производи неку врсту емоционалне
неразвијености. Симплифицирано процењивање вредности, емоционална незрелост, чврст социјални дарвинизам у свакодневном
животу, одбацивање традиције у име безвредних новотарија, снажна убеђења у технолошки напредак, све то чини ову велику нацију често неспособном да има исправно и реално мишљење о другима.
По Влајкију, Американци подривају све што се не уклапа у
профитно оријентисану рационалност и што је технички инфериорније. У складу с тим, они „превреднују“ читав морал. Сматрајући себе за надљуде предодређене да свуда наметну своја правила,
они спонтаност замењују технолошком ефикасношћу, демократију – силом, срећу – профитом. Они верују да људи у земљама у
развоју поседују само ропски морал, фикцију хуманости, духовну
инфериорност. Због тога су, сматра Влајки, амерички „експерти“
могли да процене да ће само десет дана бомбардовања Србије бити довољно да изазове капитулацију режима. Арогантни, и у овом
питању без проницљивости, бесни што се то није догодило, и у
својој махнитости, појачавали су бомбардовање циљајући све више и више невино цивилно становништво, вршећи терор над њим.

ЗАКЉУЧАК
Ратови које су Сједињене Државе водиле у последњој деценији 20. века и које воде у првој деценији 21. века на Југо-Балкану
и на Средњем Истоку потврђују и цементирају сазнање и истину, деценијама „скривану“ маглином „хладног рата“, сукоба исток-запад, постојања „империје зла“и тамном сенком нуклеарног
судњег дана и нуклеарног леденог доба – спољна, глобална међу20) Видети: Emil Vlajki, The New Totalitarian Society. Philosophy and Geopolitics of Death,
интернет адреса: http://www.beograd.com/nato/textsenglish/philosophy and geopolitics of
death.html, 7 June, 1999, p. 2-3.
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народна политика САД континуум је Америци корисних ратова,
војних инвазија, агресија, интервенција, окупација, изазваних и
подстицаних грађанских ратова, државних удара и тајних, субверзивних и терористичких операција у Трећем свету, у Евроазијском
Балкану и, новијег датума, на Балкану, тј. на подручју некадашње
Југославије. Од једног од лидера антиосовинске савезничке коалиције и ослободиоца Европе од нацистичког тоталитаризма, САД
су се наметнуле као њен нови владар. За САД, Други светски рат,
већ и самим начином на који су га окончале, као да никад није престао. Оне су га - војним интервенцијама и ратовима (отвореним
и тајним, као и оним необјављеним), сталним војно-технолошким
наоружавањем и финансијским путевима и операцијама - само наставиле. Целокупна њихова спољна политика од завршетка Другог
светског рата наовамо може се посматрати као продужетак тог рата, као његово „враћање на почетне позиције“, у Европу.
Производња криза и ратова – начин је опстанка САД као
суперсиле! Оно што се назива спољном политиком САД у 20. веку и на почетку 21. века – ратна је, високо милитантна политика,
својеврсна „продужена Хирошима“. Њој су непрекидно потребни
непријатељи, односно нове претње, изазови и опасности од стране - или глобалног ривала (СССР, Русија, Кина, сутра ЕУ?), или
„непријатељског света и окружења“, „оружја за масовно уништење
и истребљење“ у рукама разбојничких држава (као да САД нису
највећи светски арсенал, поседник тог оружја), или, пак, од стране „глобалног (читај антиамеричког) тероризма“ и „терористичких
држава“ (као да САД нису саме својеврсни највећи глобални државни терориста, најмоћнија високо технолошка „терористичкобезбедносна кор порација“ која спроводи свој поредак „хуманитарног, моралног тоталитаризма“ у међународним односима).
Америчка спољна политика пробратила се у своју дуго неговану, и припреману, супротност, или, боље речено, у своју праву
природу – она је наставак рата другим (допунским, иновираним)
средствима (анти-Клаузевиц). За Сједињене Државе рат је – политика, он је био и биће пре сваке политике. Наметање и остваривање својих интереса у међународним односима војним, ратним
насиљем, тј. државним војним тероризмом према другим државама и народима, смењује политику и дипломатију као превазиђене
вештине, делатности и технологије одржавања друштава и поредака и управљања њима, и успоставља се – као сама политика! За
америчке постмодерне, постлибералне и, можда, посторвелијанске
стратеге и владаре, „демократске, високо технолошке, тоталитаристе“, политика и дипломатија су - само краће или дуже паузе у
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кон тинууму државног насиља, диктата, терора и геополитичке и
материјалне похлепе.
Спољна, односно, светска политика САД рефлекс је њиховог унутрашњег социјалног и политичког бића. Произилази да је
унутрашње политичко биће САД од самог тренутка стицања политичке самосвести Америке о својој новој глобалној моћи и водећој мисионарској светској улози и „одговорности“, а тај тренутак је Други светски рат, било „нахрањено“, „набијено“ свешћу о
неприкосновеном, незаменљивом значају и ефекту војне моћи у
сопственом глобалном међународном самоостварењу. Глобална
међународна политика Сједињених Америчких Држава, по уништењу нацистичког Трећег рајха Немачке и империјалног милитаристичког Јапана, постаје – стална милитаристичка акумулација и
надградња да би се остало на врху и да се тај врх ни са ким не би
делио.

Dusan Nikolis,
ONE POSSIBLE APPROACH IN RESEARCH
OF GLOBAL INTERNATIONAL BEING OF
THE UNITED STATES OF AMERICA
Summary
Wars that the United States of America have been making in last
decade of 20th century and first decade of 21st century justify the assumption that continuation of the wars, military invasions, aggressions,
interventions, occupations, provoked and encouraged civil wars, coups,
and secret subversive and terrorist operations worldwide and in recent
times on territory of former Yugoslavia and “Euro-Asian Balkan” have
presented global international or foreign politics of the United States.
This realization has been “covered” for decades with the “Cold War”
gauze, East – West conflict, existence of red “empire of evil” and apocalyptic shadow of nuclear judgment day and nuclear ice age. Whole
America foreign politics from the end of Second World War and emergence of the United States into a global superpower might be comprehended as some sort of continuation of the war and a continuous military accumulation and upgrade for purpose of staying at the top and not
sharing it with anybody else. Production of crisis and wars is the way
of survival and functioning of global international being of the United
States as a superpower and its leader status and role. Foreign politics
of the United States in 20th century and at the beginning of 21st century,
comprehended in such way, might be as well as considered as the war
or highly militant politics.
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American foreign politics has turned itself into its own contrariety, or, better said, in its real kind – it continued the war with other
(additional, innovated) means. For the United States the war is – politics. The war has been and will be in front of each and every politics.
Imposing and achievement of its own state interest in international relations aimed at other states and nations through the war and military
violence or the state and military terrorism, including here nuclear one,
has substituted the politics and diplomacy as obsolete virtues, activities and technologies and has established itself as the politics itself.
For American postmodern, postliberal, military high technological and
perhaps post-orwellian ideologists and strategists of the world affairs,
the politics and diplomacy have been only short and long breaks in the
continuation of the state violence, imposition and geopolitical and material greed.
Key Words: warrior-like global international politics of the USA, wars and
interventionism of the USA, American unipolarism, NATO, state (nuclear) terrorism of the USA, democratic militarism of the
USA, geopolitical power and interests of the USA, Euro-Asian
Balkan, states-villains, Serbia
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Zlatko Isakovic1)

TRANSPARENCY AND SECURITY
CULTURE IN ThE SECURITY
SECToR REfoRm2)
Summary
The main topic of this work is the relationship between transparency and security, as well as their cultures within the Security Sector
Reform (SSR). The paper will first address the impact of transparency
on security. Increased transparency is one important segment of the
SSR representing a central component of democratic transition, and democracy in general. More transparency could mean that security secrets
are more available to individuals and groups (in)directly taking part in
decision-making and others. Too much transparency could remove the
element of surprise, and thus could create security risks. As legal, habitual, moral and other norms and standards could not be sufficient in all
cases, a culture and education of transparency of security are needed.
There is the open question who is supposed to provide transparency and
control those who control security actors?
As the impact of the activities of security actors could also be
harmful for transparency, the second key question is how much transparency can and should be enabled by various interests. The assumption
is that interests and needs of SSR actors should be ‘filtered’ by transparency, contents of security culture, education, norms, interests and
needs. In conjunction with the first observed relationship, one should
1) Professorial Fellow, Institute for European Studies, Belgrade, and Full Professor, Department
for Diplomacy and International Relations, Section of Political Sciences, Faculty of the Humanities, International University, Belgrade, Serbia.
2) Creation of this work has been financed by the Ministry of Science and Technological Development, Belgrade, Serbia, project Prospective of the Serbia’s European Frame, No. 149026.
Paper was presented at the Scholarly International Conference ”Culture and Security Sector
Reform: Political, Strategic and Military Culture in Transitional States”, organized by the
Center for Civil-Military Relations, Belgrade, Sremski Karlovci, May 7-10, 2009.
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determine the extent of the impact of security on transparency. The contents of culture, education, and habits should not be shaped exclusively
by security actors and their educational institutions, but also by civilian
actors and institutions.
The conclusion is that relations between security and transparency in SSR could be compared with the relations between fire and water.
The main success of SSR efforts could be directed towards harmonizing security and transparency by establishing a future common culture
based on general culture, education, the norms defining by the common
public interests and needs and their main actors.
Key words: Transparency, security, culture, Security Sector Reform

The main topic of this scholarly attempt is to explore the relationship between transparency and security (existence of threats of rather
low intensity or lack of threats), as well as their cultures (ways of living
of a human beings’ community or group transmitted from one generation to the next3)) within the Security Sector Reform (SSR). The SSR
includes in the first place the transformation of security actors and oversight mechanisms utilized for democratic civilian control and a practical
and proceeding by argument or reasoning (rather than intuition) shift in
policy-making.4) This is particularly significant for post-conflict and/or
3) „The military’s professional culture rests on the military system’s differentiation from the
other branches of the state“ (Frederik Rosén, “Third Generation Civil-Military Relations and
the ‘New Revolution in Military Affairs’”, DIIS Working Paper, No 3, 2009, p. 33, http://
www.diis.dk/sw74373.asp, internet, 26/04/09.
4)

Democracy could be defined as a rule of majority and a procedure used for the non-violent
elimination of political, economic, ethnic, and other conflicts and discrepancies in interests,
i.e. positions in society. Since the end of the Cold War the interest of scholars has been focused
on the security aspects of the ethnic conflicts, and on political aspects of the development of
democracy or transition toward democracy (i.e. its general pattern).
Conflict in general could be defined in the meaning of manifest and dynamic conflict process consisting of certain phases. In this case, the term conflict is utilized in a more specific
meaning: a political process (dynamic situation) in which engaged parties have incompatible
attitudes and behaviors. Conflict has three inter-related components: First, conflict situation,
manifested in expressing various political aims or conflict of interest (see: Johan Galtung,
“A Structural Theory of Imperialism”, in Classics of International Relations, 2nd edition,
ed. Johan A. Vasquez, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990, p. 247), which cannot be
simultaneously achieved and for that reason could be qualified as mutually exclusive. Second, conflict behavior (at the first place aimed to achieve the mentioned political aims). One
should stay away from the notion that conflict behavior should always be something that is
to be stopped. Moreover, it should not be assumed that conflict in a wider sense of the term is
something that should be necessarily avoided (Håkan Wiberg, “Identifying Conflicts and Solutions”, Review of International Affairs, Vol. XLIX, No. 1070-71, 1998, p. 176). Third, conflicting attitudes and perceptions having emotional dimension (feeling of anger, mistrust, fear,
scorn, hatred, etc.) as well as cognitive dimension (maintenance of certain stereotypes and
beliefs regarding the opposite side). Compare: C. R. Michell, The Structure of International
Conflict, St. Martin’s Press, New York, 1981, 29. More details: Zlatko Isakovic, “Measurement and Distribution of Political Power in Balkan and other States”, Review of International
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post-authoritarian states seeking to become elements of Euro-Atlantic
integration processes.5) It should be stressed that the countries that participate in the Euro-Atlantic integration processes are themselves in the
transitions. Respect and implementation civilian control norms over the
security sector have been a key condition for the post-Communist states
integration.
Having in mind the situations in numerous transitional countries,
it could be noted that the culture of conflict behaviour means that actors
on all levels usually have different not just political, security, religious,
and economic, but also cultural and some other interests. One of the
methods utilized for conflict resolution purposes is reformulating a conflict apparently over power, justice or identity in terms of the mentioned
interests.6) It should be learned to deal with conflicts peacefully, primarily through the equalization and balancing of the diverging interests
calling all parties (but without winners and losers) for certain sacrifices
by and compromises.7)
As the relationships observed in this work have multidimensional nature, this research project has a complex methodology composed
of combined groups of methods that are usually used in political sciences, sociology, anthropology, ethnology, social psychology, philosophy,
linguistic studies, economy, (modern) history, theory of international
relations, theory of law, certain law disciplines and some other more
or less related disciplines. This methodological conglomeration is used
to define possible concrete answers for the questions related to societal
security.

Affairs, Vol. LIX, No. 1129, January – March 2008; Zlatko Isakovic, „Democracy, Human
Rights and Ethnic Conflicts in Eastern Europe and Asia and in the Processes of European
Integration and Globalization“, Journal of East European and Asian Studies, No. 1 , p. 85-107.
5)

See: Zlatko Isakovic, “Measurement and Distribution of Political Power in Balkan
and other States”.

6)

See more details on identiy and other security threats in the Second Yugoslavia
and its successor states: Zlatko Isakovic, Identity and Security in former Yugoslavia
(Aldershot: Ashgate, 2000).

7)

See more details: Dieter Senghaas, Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der
Kulturen mit sich selbst, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, ; Zlatko Isaković,
Osnovi teorije političke moći u međunarodnim odnosima, Institut za međunarodnu
politiku i privredu, Beograd, 1998), 36-47; Zlatko Isakovic, “Democratization, Democracy and Ethnic Conflicts in the Balkans”, COPRI Working Papers, No 9, 2000;
Zlatko Isakovic, “The Role of the University in Ethnic Conflict Transformation,
Democratization, and Developing Human Rights in the Balkans”, COPRI Working Papers, No. 14, 2002; Zlatko Isakovic, “The Role of the University in Ethnic
Conflict Transformation, Democratization, and Developing Human Rights in the
Balkans“, Islam and Human Rights, http://www.law.emory.edu/IHR/, 22/05/06.
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ThE ImPACT of TRANSPARENCY oN SECURITY
Increased transparency is observed and considered as one important segment of the SSR representing a central component of democratic transition, as well as democracy in general. The reason the actors and
their activities are supposed to become increasingly transparent during
their transformation process is quite understandable: how to provide
democratic civilian control without transparency?
However, more transparency could mean that security secrets
are more available to individuals and groups directly or indirectly taking part in decision-making and implementing decisions on and in war
and peace, the arms race, terrorism, terror, organized and other criminal activities. The secrets could also be more available to their family
members, voters, members of their political parties, political rivals, allies, rivals and even enemies, and other concerned parties. Too much
transparency could remove the element of surprise, which represents a
crucial security tool. In other words, too much transparency could create security risks or it could be perceived and presented in that way. As
legal, habitual, moral and other norms and standards could not be sufficient in all cases, a culture and education of transparency of security
are needed.
Oversight mechanisms and activities utilized for democratic civilian control over the security sector should be transparent too having
also at least some of the mentioned and other possible results, i.e. risks.
Finally, people in the transitional and some other countries – at civilian
and military cultural, educational, research, and other institutions, and
places – should learn how to assume a transparent, individual and group
attitude toward security and civilian control actors and their activities
and conflicts within and in relations with other societies.

ThE ImPACT of SECURITY oN TRANSPARENCY
As the impact of the security actors’ activities could also be harmful for transparency, the second key question is how much transparency
can and should be enabled and implemented by operational, tactical,
bureaucratic, group, and/or even private interests. The assumption is
that needs and interests of SSR actors should be ‘filtered’ by transparency, contents of security culture, education, social habits, legal, moral
and other norms, interests and needs.
In conjunction with the first observed relationship, one should
determine the extent of the impact of security on transparency. However, the contents of culture, education, and habits should not be shaped
exclusively by security actors and their educational institutions, but
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also by civilian actors and institutions. While the security actors are
traditionally in pursuit of national, i.e. more precisely state security
(and population is one of the constitutive elements of state with territory and government), the civilian actors and institutions seem to aim
increasingly human security, i.e. security of human beings and their
communities (including families, friends, neighbors, colleagues from
workplaces, states, nations, humankind, etc.). It is well known that all
security concepts could be misused at least to some extent.
One should also pay attention on the profound changes in the US
(and to the very notion of) military.8) Namely, there is „the ambitious
stabilization work that the US Department of Defense has commenced
in Afghanistan, in which the US military is carrying out holistic civil
governance reform projects. Whether such work will become a part of
the US military’s standard repertoire depends on the degree of success
and possible entrenchment of the current innovations“. It is concluded
that, „however, ... this expansion of the functions of the military organization into civil governance is historical, and it might bring about
profound changes to the US military, perhaps even transforming the
notion of military more generally“.9)
The Europeans would doubtlessly be more inclined to join the
FDD if their values with regard to planning, transparency and evaluation were more explicitly represented by the FDD in practice. „This
turns the question of a European FDD buy in into a Catch 22: the Europeans would probably buy in to the FDD if it expressed European
values more strongly, yet the EU has to join the FDD in order to embed
its values in the project.“10)
The issue of academic freedoms (in security and civilian academic institutions, programs and culture in general) seems to be interesting
in transitional as well as in numerous other countries (particularly after
the September 11, 2001, and the beginning of the world as well as local
economic crisis). Within this field there are, for example, the following
open questions related to civilian as well as security actors’ institutions:
● Is it possible that a teacher could be evaluated, promoted or
dismissed on irrelevant grounds (for instance, thanks to a
vague definition of “scientific journal” and/or other kinds of
scientific works)?
8) The idea of the military and the function of the military organization can easily change, thirdgeneration civil-military being a good example of this”. There is the American military’s police reform program, the Focused District Development (FDD), “representing a major engine
in Afghanistan for the development of third-generation civil-military relations” (Rosén, op.
cit., p. 33).
9) Ibid., 8.
10) Ibid., 24.
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● Could and does a government control the appointment and
firing of deans, professors and university boards and close
faculties?
● Could it be expected that grounds for discipline and dismissal include religious or other differences within the university
administration or the outside social establishment?
● Are professors allowed and enabled to refuse signing a new
labor contract required by a law, as they perceived it as a
humiliation or as a declaration of loyalty to the ruling party?
● Does a law reduce the autonomy of academia (for instance,
limiting the influence of professors on the curricula)?
● Do professors seem to be self-censored from time to time?
● Can it be expected that a teacher might be mauled on account on his or her political conviction?
● Do some intellectuals mostly keep themselves quiet and do
not express too often their views in public trying to reduce
the danger of being threatened for one’s political opinions?
● Can it be expected that a teacher’s language might weight
against him or her?
● Can it be expected that a teacher’s country of birth might
weight against him or her?
● Can it be expected that a teacher’s national or ethnic affiliation might weight against him or her?
● Can one expect that a teacher’s sex might weight against
him or her (discrimination by university and/or by wider environment)?
● Can it be expected that a teacher’s disloyalty (real or imagined) could be a reason for scant funding of universities?
● Can it be expected that the university administration should
be asked or even pressed to release, make transparent and
accessible certain protected information about students, professors and other employees without proper legal grounds?
● Can it be expected that teachers, students, employed in the
university administration, and/or other above-mentioned
people could be harmed or punished in some of the mentioned or other ways on the national or even human security
grounds?
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● Which institutions (if any) would be important agents in
the fight for academic freedoms in transitional and other
countries?11)
Academic freedoms that exist in transitional and other countries
should not be taken for granted forever, as some of them, which exist
today, could disappear or be limited in the future. This could be particularly applied to the countries in escalated ethnic or other conflicts as it
is often hard to distinguish at least some of those elements of politics
that are determined by conflicts and their escalations from those that
are regular features of authoritarian politics (both often rich in threats).
Johan Galtung pointed to the Germany’s behavior after the end
of the Second World War, which could serve as a conflict transformation pattern. The most significant were changes within schoolbooks,
university textbooks, etc. The changes included presenting atrocities
and other horrible things that ‘we’ did sharing them in that way with
our children and other descendants and the rest of the world. In addition to this self-critical method, exchange of people and their cultural
values could be suggested too. Both these methods in good parts have
been in hands of the universities (in the first place its managers, faculty
and students) and those who take part, finance and in other way enable
its activities.12)
The university is the place for dialog and global education whose
purpose is to make transparent and understand how other people think,
and learn to respect other cultures. The conflict transformation method
includes adult education too.13) One could utilize at least some of the experiences with the evening and summer courses, workshops and other
programs.14)
In purpose to take its part in the transitional democratization process, the university, research and other cultural institutions previously
11) This role could be played by universities themselves, other academic institutions and weak,
scared and opportunistic intellectual milieus, independent or ‘independent’ nongovernmental
organizations (NGOs) and media, trade unions, civil society organizations, etc. See an effort
aimed to explore the mentioned issue, i.e. questions in the Balkans: Isakovic, “The Role of the
University in Ethnic Conflict…”, 19-23.
12) Johan Galtung, “Peacebuilding, Conflict Transformation and World Order in the 21st Century”, lecture held at Carleton University, Ottawa, October 11, 2001.
13) Johan Galtung, “40 Years, 40 Conflicts”, eds. Johan Galtung, and Carl G. Jacobsen with Kai
Frithjof Brand-Jacobsen and Finn Tschudi, Searching for Peace; the Road to TRANSCEND,
Pluto Press, London and Sterling, VA, 2000, p. 112.
14) More details: Vladislav A. Tomovic, “Knowledge for What? – How Canadian and American
Universities Prepare Their Students to Adjust to the Roles in the Industry i.e. Economy”, paper prepared for the Group of Experts for Prosperity of Serbia, Belgrade, June 14 – 18, 2001,
p. 3.
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should be democratized themselves. They should be places for civil
discourse and free speech15) paying attention to security issues too. The
institutional autonomy of the university should be given “as soon as
democracy fortifies itself”.16) At conflict escalation time, the university
should strive to preserve the scholars and students’ academic freedoms
and “to pursue ideas that conflict with what we believe or what we
would like to believe, and to explore deep problems whose solutions
have no apparent applications”.17)
As challenges and uncertainties lie ahead at that time, there is
the open question what is the proper role of the education, research and
culture in general within the conflict escalation process and simultaneous intensive and often dramatic national debate; how can the education, research and culture in general contribute to deescalation? This
dilemma opens the question “culture for what?”, i.e. for what purpose
observed society needs security, transparency and many other segments
of culture during the conflict escalation process? This question mean
primarily how one can reach the empowerment of the parties to handle themselves the security, transparency and conflict by peaceful and
democratic political means having also in mind that democracy is not
a perfect system?
The conflict between state sovereignty and ethnicity will remain
one of the important features of the transitional and some other political
landscapes. “Within such a context, the primary task for every state is to
be learning to live with ethnic conflict and to deal with it without any kind
of violence”. The conflict resolution processes will most likely be longlasting ones. “Reaching for swift and definite solutions in this case could
mean only one thing: establishing a non-democratic rule with the aim of
maintaining the state sovereignty (and security - Rem. by the author of
this paper) by all costs”.18)
After the September 11, 2001, events it is considered “freedom
of inquiry, which is one of our most cherished organizing principles,
is not just a moral imperative, it is a practical necessity.” It is in times
of conflict escalation (called by this author “national crisis”) that “true
commitment to freedom of speech and thought is tested”. Participants
in the discussion often disagree about broadness of the shared blame,
15) See: Shirley M. Tilghman, Installation Address at Princeton University, Princeton, NJ, September 28, 2001, WF-EUROPE Digest, No. 169, October 1-2, 2001.
16) See: Tomovovic, op. cit., p. 5.
17) Tilghman, op. cit.
18) More details: Biljana Vankovska-Cvetkovska, “Sovereignty Principle and Ethnic Pluralism –
A Challenge to Macedonian State”, Međunarodni problemi, Vol. XLIX, No. 4, 1997, p. 88.
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“about the ways in which nationalism and religion can be perverted into
fanaticism”, “about whether a just retribution can be achieved if it leads
to the deaths of more innocent victims”, “about the political and tactical
decisions that our government will make, both in achieving retribution
and in seeking to protect against similar attacks in the future”, “about
how and when to wage war and how best to achieve a real and lasting
peace”. Just as the cultural insitutions have an obligation to search for
knowledge world-wide, so they also have an obligation to insure wide
dissemination of the scholarly works of the academy and ther creators
of cultural works, so that others can build on it, or correct it when necessary, or use it to make better decisions, products or plans.19)
In the times of conflict escalation (often bringing numerous security problems), educational and other cultural insitutions in transitional
and other countries have the duty to offer to country’s decision makers
in political, security and other fields and to the rest of the world – the
knowledge residing in works created by philosophers, historians, economists, engineers, scholars in peace and conflict studies, political sciences and many other fields that can help make transparent and understand the goals, attitudes, interests, identities, and/or behaviors of the
other and our conflict side as well as of the mediators, arbitrators, etc.20)

CoNCLUSIoNS
Democracy has the potential to help mitigate and eliminate ethnic tensions, but transition toward democracy creates a fertile climate
for hatred, biases and thus conflicts. There is an open question what
could the concerned countries and the international community do in
order to promote democracy (including control over security actors and
those who are supposed to control them) without exacerbating ethnic
and other social conflicts within the present world crisis?
An answer to the mentioned question what could the concerned
countries and the international community do in order to promote democracy (along with transparent control over transparent security actors and their activities) – without exacerbating ethnic and other social
conflicts within the present world crisis – is rather complex. One should
keep in mind that human rights development and democratization could
dampen, even transform ethnic conflicts or prevent their escalation under certain conditions. First, it is necessary that the forces pushing for
genuine democratization recognize and acknowledge the ethnic diversi19) See: Tilghman, op. cit.
20) Compare: Ibid.
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ty existing within the state along with the fact that nobody is perfect beginning with us ourselves. Second, they also have to find a way, which
would be commonly perceived to be fair, to accommodate the goals
and interests of different groups. On the one hand, the democratization
and human rights development processes provide a propitious setting
for allaying ethnic and other problems and preventing their transformation to conflicts and their escalation, and on the other hand – successful
democratization needs national unity as the basic precondition. Another
precondition both for democratization and for preventing or transforming ethnic and other conflicts is at least some economic prosperity,
which could be also harder reached and/or maintained particularly in
conflict escalation situations and the existing world economic crisis.
The control over security actors as well as their activities has their economic and other costs.21)
Transparent security and control over it could be provided for all
or nobody. Majority nations in transitional and many other countries
will not be secure unless the human rights of the minorities would not
be protected to a necessary and feasible degree. In these conditions,
minorities should be deprived only of the unconditional right to selfdetermination including a ‘right to secession’ (as that right is usually
interpreted on the Balkans22)). In addition, as one author has stressed,
“as soon as minorities become majorities, new minorities appear. If
the present number of nation-states is doubled, the number of minority
problems may also be (roughly) doubled”.23)
Robin Alison Remington stressed the question: “How can political parties, attempting to bridge ethnic cleavages, find a common
denominator of national security that will satisfy the Bulgarian majority and Turkish minority in Bulgaria; Romanians and the Hungarians
minority in Transylvania; Serbs, Croats, Muslims, and Albanians in
the former Yugoslavia?”24) For this reason, the observed countries need
21) More details: Zlatko Isakovic, Introduction to a Theory of Political Power in International
Relations, Ashgate, Aldershot, 2000, pp. 36-50; Zlatko Isaković, Osnovi teorije političke moći
u međunarodnim odnosima, op.cit., pp. 36-47.
22) Glenny suggested that maybe a solution could be within the scope of the principle “all rights
to minorities, excluding the right to secession” (see Misha Glenny, “The Yugoslav Nightmare”, The New York Review of Books, Vol. XLII, No. 5, March 23, 1995, p. 57).
23) Thomas Hylland Eriksen, “Ethnicity and Nationalism: Definitions and Critical Reflections”,
Bulletin of Peace Proposals, Vol. 23, No. 2, 1992, p. 221.
24) Robin Alison Remington, “Security Dilemmas in the Post-Communist Balkans – Party-Army
Dynamics”, Eurobalkans, No. 17, Winter 94/95, p. 71; see also: Zlatko Isaković, “Ljudska
prava vezana za ispovedanje vere i etnički odnosi u Makedoniji i na Balkanu”, Ohraniti sanje:
Prispevki z druge mednarodne conference/okrogle mize “Vloga verskih skupnosti v mirovnem
procesu in pri odpravi posledic vojne na področju nekdanje Jugoslavije“, Rogaška Slatina,
1997, ed. Silvo Devetak, ISCOMET and ECERS, Maribor, 1998.
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developed economies and stable democracies and systems of human
rights, which are protected by law along with traditional and other habits.25)
The more a minority is far from being loyal to state in which
it has been living, presumably the more the state will use its repression; looking from the other side, the more the repression is used by the
state the less is the minority likely to be(come) loyal and to perceive
the state power (authority) as legitimate, but perceiving it as “plain
domination”.26)
Although democracy is not a perfect system, as long as it exists it
creates potentials and possibilities for peaceful transformation of ethnic
and other conflicts. Before one made any proposal for conflict transformation or other form of conflict resolution, one should understand and
learn how to cope with conflicts with peaceful political means. However, the more conflicts, the harder it is to achieve democracy and human
rights protection and even more so to experience them.27) If existing
system cannot be qualified as democratic one, appears the complex dilemma what could and should come first: developing democracy (including transparency of security actors and those who should control
them) or preventing escalation, deescalating or/and eliminating ethnic
and other conflicts.
It seems that the more security (especially if it is based on its national, i.e. state concept) the less transparency and vice versa. However,
the first predicted conclusion could be that the need for security and
transparency in SSR exists despite the fact that their relations could be
compared with the relations between fire and water.
Second, where is the place of transparency “in the process of
‘learning counterinsurgency’“ within the US military expanding the
functions of the military into civil governance? If the military replaces
civil authorities, who is going to execute democratic civilian control
over military and other security actors and provide the transparency?
25) See more details: Zlatko Isaković, “Položaj Makedonije u balkanskom okruženju” (Macedonia on the Balkans), Međunarodna politika, No. 1024, 1994, str. 35.
26) See: Maurice Duverger, The Study of Politics, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1972,
p. 18.
27) Compare: Renee de Nevers, “Democratization and Ethnic Conflict”, Survival, Vol. 35, No.
2, Summer, 1993, pp. 31-48. For a provocative and multi-faceted discussion of some of the
major points discussed in this paper see one issue of the Slavic Review, Vol. 55, issue 4,
Winter, 1996. The discussion was initiated by the article by Robert M. Hayden (“Schindler’s
Fate: Genocide, Ethnic Cleansing, and Population Transfers”, pp. 727-748). The authors who
disputed his thesis in the same issue were Carol S. Lilly (“Amoral Realism or Immoral Obfuscation?”, pp. 749-754); Susan L. Woodward (“Genocide or Partition: Two Faces of the
Same Coin?”, pp. 755-761); Paul Wallace (“The Costs of Partition in Europe: A South Asian
Perspective”, pp. 762-766). Finally, Hayden replied to these articles (“Reply”, pp. 767-778).
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Event less is clear who is going to make transparent and control those
hypothetic ones who are supposed to control this controllers’ controllers? Finally, is there a space for human security at all and if the answer
could be positive – what are its relations with national, i.e. state security?
Third, the main success of SSR efforts could be directed towards
harmonizing the relationships between security and transparency by establishing a common security and transparency culture based on common culture, education, social habits, legal, moral and other norms defining the common public interests and needs.

Златко Исаковић
ТРАНСПАРЕНТНОСТ И БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА У
БЕЗБЕДНОСНОМ СЕКТОРУ РЕФОРМЕ
Сажетак
Главна тема овог рада је веза између транспарентности и
безбедности, као и њихова култура унутар Безбедносног сектора
реформи (БСР). Рад се прво бави утицајем транспарентности
на безбедност. Повећање транспарентности је важан сектор
БСР и представља главну компоненту демократске транзиције и
демократије уопште. Више транспарентности може да значи да
су безбедносне тајне више доступне појединцима и групама (ин)
директно утичући на процес одлучивања. Закони, обичаји, морал,
друге норме и стандарди не могу бити довољни у свим случајевима
тако да су култура и образовање транспарентне безбедности
неопходни. Поставља се питање ко би требало да обезбеди
транспарентност и контролу оних који контролишу безбедносне
учеснике?
Пошто утицај активности безбедносних чиниоца може,
такође, бити и штетан поставља се друго кључно питање о
томе колико транспарентности треба омогућити различитим
интересима. Претпоставка је да интереси и потребе учесника БСР
треба да буду филтрирани помоћу транспарентности, садржаја
безбедносне културе, образовања, норми, интереса и потреба.
У вези са првим посматраним односом требало би да се одреди
обим утицаја безбедности на транспарентност. Садржаји културе,
образовања и обичаја не би требало да буду обликовани само помоћу
безбедносних чиниоца и њиховим образовним институцијама, већ
и помоћу грађанских чиниоца и инситуција.
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Закључак је да се веза између безбедности и транспарентности
у БСР може поредити као веза између ватре и воде. Главни успех
напора БСР може бити усмерен према хармонизацији безбедности
и транспарентности успостављањем будуће заједничке културе
базиране на општој култури, образовању, нормама одређеним
заједничким јавним интересима и потребама и њиховим главним
учесницима.
Кључне речи: транспарентност,
сектор реформи.

безбедност,

култура,

Безбедносни
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Сажетак
У раду аутор проблематизује значај религије у земљама у
транзицији за ширење културе мира и глобализацију разумевања
и солидарности, односно остваривање њене социо-културне интегративне функције у савремености. У фокусу анализе налази се однос трију фактора – религија, медији и култура мира.
Аутор полази од хипо(тезе): да се имплозијом социјализма
у већини постсоцијалистичких друштава, десио култруни шок, те
да се она налазе у стању аномије и трауме, у својеврсном расцепу
између прошлости и будућности. У таквој ситуацији, када је стари систем хегемоније пропао, а вредности и механизми новог, још
увек нису изграђени, религија и медији могу одиграти интегративну или дезинтегративну улогу, могу допринети стабилизацији или
подстицати сукоб.
Аутор на примеру Балкана, из два периода; 1990-2000; и
2000-2010, управо илуструје овај однос. У првом периоду религија и медији на овом геопростору, а посебно на простору бивше
Југославије, инструментализовани од стране политичког фактора,
одиграли су негативну функцију, подстичући етнополитичке конфликте и сулуду игру „убилачкихидентитета“, подивљалих националиних партикуларитета, што је довело не само до дезинтеграције југословенске политичке заједнице, већ и до дестабилизације
нација кроз њихову реетнизацију и ребалканизацију.
У фокусу ауторове анализе налази се и истраживање позитивне интегративне функције религије и медија, када они у пост251
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кон фликтној ситуацији, отварају путеве глобализације разумевања
и сарадње међу различитим народима и културама.
Кључне речи: религија, медији, култура мира, Балкан, Југославија, глобализација разумевања.

УЗРОЦИОБНОВЕРЕЛИГИЈЕУСАВРЕМЕНОСТИ
Обнова религије и појава нових религијских покрета у савремном свету, настали су као реакција не само на тромост и бирократизованост великих религија, већ пре свега као својеврсни
отпор хиперматеријалистичком и потрошачком карактеру савремене цивилизације, која је у идеолатрији профита, изгубила осећај за
смисао, солидарност, за аутентичност и непоновљивост људског
бића. Из тог вапаја за смислом и аутентичним идентитетом човека и
друштвених група, настају нови религијски покрети који насупрот
традиционалним „религијама судбина“ и „религијама предака“ –
експонирају се у нове „религије избора“ и „религије пројекта“,
нове наде, новог спаса. Обнова религија и посебно формирање
нових религиозних покрета повезана је са човековом потребом за
потрагомзасмислом (В. Франкл). Наше доба, тј. модерна и посмодерна култура су „духовно отупеле“.1) По тим се подразумева не само губитак осећања за спиритуалне већ и за фундаменталне вредности. У вези са тим ДанаЗохар пише: „Ми запажамо, користимо
и доживљавамо само непосредно, видљиво и прагматично. Слепи
смо за дубље нивое и значења који наше објекте, наше активности
и нас саме смештају у један шири егзистенцијални оквир. Ми нисмо слепи за боје, већ за смисао. Како смо догурали дотле?“.2)
Тај вапај, глад или воља за смислом, за коју В.Франкел сматра да представља примарну мотивацију у човековом животу,
управо је осујећена у свету данашњице. Руковођен прагматичним
интересом, у трци за профитом, савремени човек изгубио је осећај
не само за лепоту, већ и за смисao. Претворивши се у homokonsumericusa, коме је у „друштву спектакла“ главна богомоља постао
супермаркет, захваћен процесима мекдоналдизације, савремени
човек као да је изгубио душу. Постао је један нервозни, отуђени
киклопчић, људић; пуки котач у супермаркету, део нове усамљене
гомиле потрошачког друштва. Управо из те усамљености, искорењености, беззавичајности, тескобе и безначајности, човек се најче1) Дана Зохар и Јан Маршал, Духовнаинтелигенција,крајњаинтелигенција, Светови, Нови Сад, 2000, стр. 32.
2) Исто, стр. 33.
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шће подаје алкохолизму, сексу и насиљу, који нарастају као облици
индивидуалне и социјалне патологије у савремном друштву. Како
показују савремена истраживања на Западу – један од десет главних узрока смрти управо јесу самоубиство и алкохолизам, који су
дубоко повезани са овом кризом смисла или социјалном и моралном аномијом, како је и својевремено тврдио Е.Диркем.
Ако фетиш сцијентизма, у форми аналитичке филозофије и
научног позитивизма и дисциплинарни хаос специјалистичког духа, без обзира на научни и технолошки прогрес, савремном човеку
не пружају довољан одговор на ову потребу за смислом, онда он
мора потражити тај смисао у религији, како би утолио своју глад и
нашао свој нови дом, макар и у форми нових окова и огрлица нових илузија.
Данас у условима глобализације и њених изазова, један део
човечанства, посебно у земљама у транзицији, налази се у стању
колективне фрустрације. Бројни су узроци таквом стању: с једне
стране, неуспех модернизације и секуларизације, и са друге стране
имплозије социјализма и културне трауме које из тога произилазе. Но, овим разлозима и факторима прозводње религиозности као
феномена, придружује се бојазан од „шока будућности“ који доноси глобализација, из чега бројне групе крећу, у потрази за самопоштовањем и очувањем идентитета, ка ретрадиционализацији и
ретрибализацији. Отуда нова фиксација појединаца и друштвених
група на етничку и верску припадност у знаку „религијепредака“.
Ваља, међутим, истаћи да се савремени идентитет све више
гради на „религијиизбора“, пројеката, новом систему вредности и
окренутости човека и друштвених група, изазовима будућности. У
овом контексту треба истаћи да у трагању за смислом, за спиритуалношћу и конструкцијом новог идентитета, појединци откривају
и нове културне и религијске обрасце, изграђују нове „катедрале
вредности“ (Ж. Атали), нове транскултурне амалгаме јер – како
пише Е.Морен – идентитет савремног човека је у знаку homo multikomleksusa, плуралан, слојевит и отворен У вези са тим Драган
Великић, српски писац између осталог каже: „Идентитетје увек
легура. Јер, идентитет није једном за свагда створена структура,
већ процес који као и васиона нема ни почетак, ни крај... Сваки човек је свет за себе, једна мала васиона... Не бити заточеник ни једне
обале. Бити мање граница, а више мост“.3)
Новирелигијскипокрети, као и нови друштвени покрети, све
се више обликују, не само као транскласни, транснационални, већ
3) Драган Великић, «Интервју», Политика, Културнидодатак,, Београд, 29.11.2008, стр. 2.

253

СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27.

стр.251-266.

и као транскултурни и трансрелигијски. У том смислу они изражавају настајући дух новог времена, нове постмодерности (П. Керц)
и човеков вапај за смислом, новом духовношћу, тј. за аутентичним
самопотврђивањем свог идентитеа, за глобализацијом разумевања
и солидарности међу људима и народима у планетарним и екокосмолошким оквирима.

РЕЛИГИЈАИМЕДИЈИКАОФАКТОРИ
УПРОИЗВОЂЕЊУСУКОБАИ
ГРАЂЕЊУМИРАНАБАЛКАНУ
Имплозијомсоцијализма у већини постсоцијалистичких друштава, поједници и културне групе доживели су шок. Нашли су
се у стању аномије и културнетрауме, у својеврсном вакуму између прошлости и садашњости. У таквој ситуацији, када је стари
културни подсистем, а посебно идеологије и културне хегемоније пропао, а нове вредности и механизми новог још нису изграђени, враћање на религијске матрице, постају реалност у потрази
за идентитетом и новим елементима социо-културне интеграције.
Посматрајући Балкан као геопростор етничког и верског коктела,
може се рећи, да су на овом простору и религија и медији у последњих двадесет година играли интегративну и дезинтегративну улогу, доприносили подстицању сукоба или пак стабилизацији односа
међу народима.
Критичка, компаративна социолошка анализа, управо на
примеру Балкана, а посебно бивше Југославије, из два периода;
I 1990-2000 (конфликтнипериод); и II 2000-2010 (посконфликтни
период), најречитије илуструје различиту улогу религије и медија
у његовој социо-културној динамици. У првом периоду, религија и
медији, на читавом геопростору, а посебно на простору бивше Југославије, одиграли су негативну улогу у функцији подстицања етничке дистанце и етнополитичких кон фликата. Наиме, у овом периоду имали смо појаву негативне инструментализације религије
и мас медија од стране политичких елита у процесу распада Југославије, у функцији ширења етнополитичких сукоба и сулуде игре
„убилачкихидентитета“, подивљалих националних партикуларитета. Све је то довело до тога да су балкански народи, уместо да
се окрећу развоју и трагању за најбољом алтернативом изласка из
кризе, после имплозије социјализма, живели у сенци ретрадицонализма и ретрибализације, што је водило не само дезинтеграцији
политчке заједнице Југославије, већ кроз реетнизацију и верске и
етничке сукобе, до феномена ребалканизације.
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Наиме, како показују критичке студије, мас медији и један
део политичких елита, били су инструментализовани изнутра и
споља, за циљеве разарања бивше Југославије, а не њеног очувања
у периоду транзиције. Тако се десло да је овај простор доживео,
не само системску промену, од социјализма ка периферном капитализму, већ и ширу геополитичку транзицију ка Европска Унија
и евроатланским структурама моћи и геостратешке интеграције.
Анализа садржаја бројних медија као и облика политизације религије – управо то потврђује. На делу су били процеси јачања инструменталне улоге религије и мас медија у функцији „шока прошлости“, ширења идеологија „крви и тла“, обнове етнополитичких
сукоба, политичке и културне дезинтеграције Балкана, односно Југославије. Примера ради, овде упућујемо на студије/зборнике, како домаћих тако и страних аутора: „Произвођењерата“(зборник
радова), „Реисламизација Балкана – пример Босне и Косова“ (Р.
Израел),„Балканскиратови:раздорЈугославијеод1991до1999“
(Х. Хофбауер),„ЕкспериментКосово–повратакколонијализма“
(Х. Хоф бауер),„Несветитерор–Босна,АлКаидаиуспонглобалногџихада“(Џ. Р. Шиндлер), „Косово:двострукахибрис:надзор
иказна“ (аутора Стефаноса Песмазоглоу), „Крвпетро ла – Босна
–геополитичкиесеј“ (Пјер Мари Гало).
Ове и бројне друге студије истакнутих социолога, геополитиколога и културолога са Запада о узроцима етнополитичких сукоба на Балкану и распаду Југославије, најречитије показују у којим формама, и механизмима је био инволвиран инострани фактор
у подстицању, произвођењу кон фликата на Балкану и наводном
„миротворству“ у управљању тим конфликтима. Пажљива анализа
увидеће одређену везу у понашању између тзв. јавних глобалних
медија на Западу и њихове тајне дипломатије у последње две деценије. Како показују Валтер Фон Голдендах и Ханс – Ридигер Минор, у својој студији „Изратаурат–Немачкаспољнаполитикаи
етничкопарцелисањеЕвропе“ (1990), на основу истраживања званичних докумената везаних за немачку спољну политику на Балкану током 90-тих година 20. века, „немачко пропагирање Европе
величало је „аутономију“, „идентитет“ или „заштиту националних
група“, а фактички је форсирањем права националних мањина на
самоопредељење утирало пут сепаратизму етнополитичким конфликтима и цепало нације на Балкану“.4) Типичан пример тога су
дезинтеграција и распад Југославије и сецесија Косова. У вези са
4) Видети о томе опширније у студији Валтер Фон Голдендаха и Ханса – Ридигер Минора,
Изратаурат–НемачкаспољнаполитикаиетничкопарцелисањеЕвропе,Јасен, Београд, 2003, стр. 8,
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тим, француски геополитичар Пјер Гало, у студијиИзратаурат,
у предговору под називом – НемачкаЕвропаилиевропсканемачка?, између осталог пише: „Бон тежи изградњи Европе у хаосу
региона и малих држава“, постављајући себи и нама питање: „Не
ради ли се овде о томе да се „Европа“ користи за реализацију врло
себичних немачких интереса?“.5)
Ако се понашање медија у јавном простору повеже са делатношћу јавних и тајних служби (дипломатских и других) западних
влада (посебно Немачке и САД), запазиће се у последњих двадесет
година синхронизована делатност – са једне стране декларативна у
форми ширења идеологије људских права, а латентно лицемерје и
политички макијавелизам на принципу „завади, па владај“ – фрагментација држава на Балкану. Типичан пример тога јесте разбијање СФРЈ, кроз грађански и етнополитички рат, сецесија Косова,
што показује праву природу односа не само на Балкану већ и у
Европи и у свету. Овај раскорак између јавне политике и тајног
деловања, део је неоимперијалног дискурса и стратегије реколонизације и протекторације нових простора. У вези са тим немачки
истраживач Валтер Фон Голдендах (чији је псеудоним за личност
из Службе спољних послова) изражавајући своју забринутост за
европски мир, између осталог пише: „Немачка политика налази се
на погубном путу и спрема се да разбије Европу на етничке регионе. Немачку, као Велику силу, треба да окружују остаци разбијених
националних држава. Што пре дође до супростављања овој стратегији, утолико ће бити мањи број жртава које вероватно морају бити
поднете зарад заштите од немачке тежње за владавином“.6)
Социолошка и културолошка компаративна анализа улоге
ових фактора у двоуглу – религија - медији – у периоду 1990-2000;
и 2000-2010, најречитије илуструје: да су у првом периоду обновљена религија и инструментализовани медији од стране етнополитичара – играли, по правилу негативну, дезинтегративну улогу на простору бивше Југославије. Односно, да су најдиректније
инструментализовани од стране политичких елита и снага сукоба
(унутрашњег и иностраног фактора) у разбијању југословенске
државе, те да су свесно или несвесно, чињењем или нечињењем,
доприносили ширењу идеологије мржње, „културе страха“. Један
део интелигенције у овом периоду одиграо је улогу, како би то рекао Ж.Бодријар, „Интелигенцијезла“, то значи да је најдиректније
био инволвиран у велики механизам произвођења рата на просто5) Исто, стр. 15.
6) Исто, стр. 228.
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ру Југославије у „времену смрти“ (Д. Ћосић). Управо, то је период
када су не само религија већ и црква, изгубиле аутономну улогу и
биле инструментализоване од стране етнополитике, већ када су и
медији били у тој функцији – производње рата, сатанизације других народа и религија, распиривања међусобне мржње и стигматизације.7)
Како показују емпиријска истраживања социолога и социјалних психолога, религија и медији, инструментализовани од
стране етнополитичких елита, допринели су јачању не само етничке дистанце већ и били директно укључени у етнополитички сукоб на простору бивше СФРЈ. Често су се свештени оци нашли са
ратницима, а политички комесари са уредницима медија, на истом
задатку: јачања етноцентризма и производење рата, сукоба и социјалне патологије, што је у крајњој истанци довело до политичке и културне дезинтеграције простора и његове протекторације и
реколонијализације за потребе снага мондијализованог капитала,
односно снага „новог светског поретка“. Треба, међутим, истаћи
да етнополитички кон фликт и грађански рат у Југославији није
био само израз сулуде игре стратегијских елита (елита распада – С.
Миладиновић) у кључу етнополитике и помахниталих „убилачких
идентитета“ у балканској пијаној крчми, већ пре свега – израз интереса неких земаља Запада и НАТО-а у њиховој новој неоимперијалној одисеји на исток у служби новог капитала и савремене
плутократије.
Геополитичке и социолошке анализе савремених кон фликтолога, указују да је у балканском крвавом лонцу, на крају XX столећа био инволвиран и интерес спољних геостратешких снага у разбијању Југославије, а пре свега Немачке и САД-а. Аналитичари,
такође, указују и на умешаност Ватикана у подстицању кон фликата и проглашењу независности Словеније и Хрватске. У својој
студији Етиказападнихмедија (антисрпска пропаганда 90-тих год
XX века) др Слободан Вуковић, користећи се анализом садржаја
(која је везана за понашање западних медија, посебно немачких и
аустријских, па онда и америчких), аргументовано показује како
су западни медији, под утицајем својих влада руковођени геостратешким интересима (ширењем својих транснационалних кор порација и НАТО-а на Исток) и механизмима манипулације формирали
негативне стереотипе о Србима, стигматизујући их и оптужујући
их да су они реметилачки фактор у југословенској кризи и како су
7) Видети о томе у зборнику Производњарата, а посебно када се ради о стигматизацији
Срба, у студијама: З. Петровић – Пироћанац, Избрисатисрпскивирус, Југоисток – Центар за геополитичке студије, Београд, 200.; З. Аврамовић, Родомрсци, Култура полиса,
Нови Сад, 2009; С. Вуковић,Етиказападнихмедија, Издавачка књижница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2009, стр.
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их од жртве претворили у „лоше момке“ и геноцидне џелате. Овај
аутор објашњава који су разлози стигматизације Срба и Србије, уз
подршку медија, на основу анализе извештавања немачко - аустријских и англосаксонских медија, као и на основу извештавања дописника Радио Ватикана из Хрватске и Словеније. Наиме, они су
се навијачки понели у грађанском рату на простору бивше Југославије пишући: да дијалог између католичке цркве у Хрватској и
Српске православне цркве, неће бити могуће успоставити „све док
Српска православна црква, буде светосавска“; а Тончи Трстењак
(дописник Радио Ватикана) из Хрватске децидирано каже: да је
„православље империјалистичка идеологија православне цркве“.8)
Ако овоме додамо и изјаву З.Бжежињског, у контексту његових
геостратешких разматрања о геополитици у трансконтиненталним
оквирима, („Срушилисмокомунизамалијошувекнисмоправославље!“), онда постаје јасно да се и после тзв. хладног рата, наставља културнират у савремености, на геокултурном плану, те да су
у тим процесима, под утицајем деловања политичког фактора, свесно или несвесно укључени и делови црквених хијерархија великих (курије и прелати) религија, не само на релацији Хришћанство
и Ислам, већ и између Западног и Источног Хришћанства.
У другом, постконфликтном пери оду (2000-2010), мада је
геопростор Југославије и Балкана још увек „регион недовршеног
мира“, уз дејство унутрашњих и спољних фактора, чини се напор
на пацификацији кон фликата и стабилизацији и евроинтеграцији овог региона. У овом контексту, траје и напор бројних актера
друштвених културних и политичких актера, да се и религија и
мас медији врате у зону аутономне и „нормалне функције“: обнове
идентитета и културе мира; пацификације овог геопростора; окретању модернизацијским изазовима развоја, регионалне сарадње
и интеграције. Наравно, да је то дуг процес који тражи дефинисањеновекултурнеполитике и одговорну улогу бројних фактора
и генерација, њихову културну и политички ресоцијализацију на
вредностима културе мира, дијалога и толеранције. Неопходно је
развити нов систем вредности: да се мора и може живети, коегзистирати, са културним и верским разликама, на овом геопростроу
Балкана, који представња својеврсни етнички и верски кок тел, на
коме се секу лукови различитих култура и цивилизација. Овде морамо подсетити на мисао Ж.Аталија који је, заговарајући кон цепт
„демократије без граница“, истакао да се морају градитиновекатедрале вредности (респект културних различитости, дијалог и
8)

Цитирано према наводима С. Вуковића у студији Етиказападнихмедија(антисрпска
пропагандадеведесетих година20века), Издавачка књижница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2009, стр. 19.
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толеранција), посредством којих ће се афирмисати стратегија борбе за уједињено човечанство, као заједницу различитих култура,
равноправних народа и грађана.
Дијалог култура  и партнерство различитих цивилизација,
морају постати стратешка одредница на путу изградње светског
мира, грађењу мостова регионалне сарадње и демократске интеграције овог простора у шире процесе глобализације у савремености.
Указујући на позитиву улогу обнове религије у афирмацији
националних идентитета и мас медија у грађењу културе мира, подизању мостова разумевања међу народима, желим овде указати на
потребу и значајизградњеаутономногмоделакултурнеполитике
у земљама у транзицији. Тре ба напоменути да су ове земље у културолошком смислу данас разапете између два екстрема – ратрадиционализма и зависне модернизације. Насупрот овим концептима
који, са једне стране, воде ка некритичној идолатрији прошлости
и ксенофобичности, и, са друге стране, култури зависности, неопходно је развити модеран, аутономан концепт културне политике.
У његовом средишту ће се наћи као стожерне вредности највећи
домети из националне културе али и универзалне вредности из колективне културне ризнице човечанства које ће помоћи изграђивању новог прогресивног погледа на свет, који би омогућио респект
културних различитости, тј. толеранције према Другом и другим
народима и цивилизацијама.
Насупрот Хантигнтону, ми заступамо тезу да сукоб цивилизацијанијенеизбежан. Исход њихових акултурацијских додира
у будућности, зависиће од актера и њихове демократске, културне оријентације. У нашој најновијој студији Homoreligiosus икултура мира(2010) управо показујемо да религија сама по себи не
представља зло, већ да је део националне и светске културе, посебно идентитарне културе и фактор социо-културне интеграције. У
етнички и верским мешовитим срединама, геокултурним просторима, мултикултуралност и мултирелигиозност, морају се уважавати, а разлике треба да буду подстицај за дијалог и сарадњу међу
друштвеним групама, а не за ксенофобију и производњу мржње,
убилачких идентитета и етнополитичких сукоба. На том послу, мас
медији и образовне институције, у савремном друштву морају одиграти одлучујућу улогу у производњи културе мира.
И као што религија и медији треба да превазиђу опасности
да буду оруђе за ширење етноцентризма, религије мржње, етнополитичких сукоба; оне, такође, морају у ери глобализације избећи
замке инструментализације у функцији ширења културе зависно259
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сти, подређени силама културног неоимперијализма, ма како се он
скривао иза идеологије људских права и слобода, извоза тзв. „крстареће томахавк демократије“ и актера тзв. плишаних и наранџастих антиреволуција, које је Р.Дарендорф,справом, дефинисао
као „рефолуција“, а П. Бурдије као „неолиберална кон трареволуција“.
Поента наших разматрања је: да само аутономна улога слободних медија и деполитизоване религије – могу допринети изграђивању новог плуралног друштва, могу да служе изградњи културе
мира, глобализацији разумевања и сарадње народа у савременом
свету. Јер како каже Фрaнсис Бал „Нема слободе без слободних
медија“9). Такође и наука, својом гносеолошком и деонтолошком
функцијом, може допринети афирмацији респекта различитих
културних и религијских идентитета, као и подстаћи дијалог и синергију са филозофијом и религијом.

МЕДИЈИУБОРБИ
ЗАКУЛТУРНУХЕГЕМОНИЈУИПРЕВАГУ
УСИСТЕМУРАСПОДЕЛЕСИМБОЛИЧКЕМОЋИ
У савремености медији играју све значајнију улогу постајући четвртистубдемократије, али и моћна полуга освајања света.
И као што је у традиционалном друштву религија била доминантни облик друштвене свести и формирања погледа на свет, а
у модерном – идеологија и наука, у настајућем постиндустријском
друштву – ту улогу играју мас-медији. Рат за освајање територија
као да је замењен ратом за освајање људских душа. У тој функцији
су и савремени глобалнимедији. Они су заменили улогу религије и
идеологије и делују, заједно у спрези са транснационалним кор порацијама и војно-политичким елитама, у новом освајању света, не
само у борби за контролу економских и еколошких ресурса, већ и
у прекрајању духовне мапе света. Отуда померање значаја и тежишта деловања у геостратегији – од геополитике и геоекономије – ка
геокултури у 21. веку. 10)
Као израз информатичкереволуције и неолибералног развоја
данас живимо у глобалном добу и успону глобалнихмедија, који су
својом експанзијом премрежили свет. Предвиђања Маршала Меклуана о настанку електронског глобалног села као да се остварују.
9) Франсис Бал, Моћмедија, КЛИО, Београд, 1997, стр. 5.
10) Видети о томе у студијама И. Волерстина, као и код В. Н. Кузњецова, Енциклопедија
геокултуре , Москва, 2009.
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Кон центрација и централизација мега капитала у условима
асиметричне глобализације омогућили су подређивање локалних
медија од стране неколицине глобалних медија и стварање медијских империја у савременом свету. Њихова доминација у јавном
медијском простору довела је до неједнаке антагонистичке расподеле у систему симболичке моћи, до симболичког угњетавања и
насиља, о чему је својевремено писао француски социолог Пјер
Бурдије.11) Полазећи од дефиниције симболичке моћи, коју је дао
Бурдије – као различиту партиципацију друштвених група у ситему расподеле симболичке моћи, односнио различитог медијског
утицаја глобалних и локалних медија на грађане у савременом друштву, овде желимо указати на студију Е. С. Хермана и Р. В. Мекчесниа „Глобалнимедији–новимисионариглобалногкапитализма“,
који истражују пут транзиције медија у условима моноцентричног глобализма. У вези с тим ови аутори између осталог, истичу:
„Средства комуникације монополизовало је неколико оних који
могу допрети до свакога. Никад мањи број људи није држало у
изолацијитоликомноштводругих.Свејевишеивишеонихкоји
имајуправодачујуивиде,алиисвемањеимањеонихкојиимају
привилегијудаинформишу,изражавајумишљењеидагастварају.Диктатура једнејединеречииједнејединесликеразарамного
вишеоддиктатуре једнепартије:намећеживотукомејеузорни
грађанинпослушнипотрошачипасивнипосматрач,изграђенна
производној траци северноамеричког модела комерцијалне телевизије“.12)
У савремености је на делу својеврсни медијскират за превагу у систему расподеле симболичке моћи и културне хегемоније.
Експанзију мега капитала, тј. транснационалних кор порација и империјалну моћ војно-политичких елита, упоредо прати доминација
система симболичке моћи. Глобални медији постали су инструментнеоимперијалногосвајањасвета. Они су подређени логици
мондијализованог капитала, транснационалном корпоративном
капитализму и неолибералној идеологији. Као такви, они су данас
својом мисијом уперени против левице, радничке класе и националиста. Они теже да подрију и мекдоналдизују локалне културе
и идентитете, да инструментима масовног потрошачког друштва и
11) Опширније видети у П. Бурдије, Сигналнасветла-прилозизаотпорнеолибералнојинвазији, Завод за издавање уџбеника, 1999.
12) Едвард С. Херман и Роберт В. Мекчесни, Глобалнимедији, КЛИО, Београд, 2004 стр. 4.
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псеудомодернизације као американизације – прошире културу зависности на нове класе, слојеве, народе и регионе света.13)
Глобални медији, данас превасходно делују под утицајем
десне парадигме неолибералног дискурса и англосаксонске популарне културе. Својом експанзијом у „друштву спектакла“ они
желе интегрисати нове генерације у светски глобални систем капитализма. Подредити је логици масовног потрошачког друштва,
чије симболе данас препознајемо по фетишу супермаркета и других идола казинокапитализма. На том фону остварује се и нова
културнахегемонија земаља светског центра на простору земаља
светске полупериферије и периферије, кроз наметање стратегије
зависне модернизације и културе зависности, односно у форми меког културног неоиперијализма.
Упоредо са експанзијом мондијализованог капитала у глобалној економији у форми „експлоатације без граница“, у савремености теку процеси симболичког угњетавања, поробљавања и
насиља. У вези с тим у свом есеју „Постмодернизамикултурна
логика касног капитализма“ (1991), Фредерик Џејмсон показује
како је у фази касног капитализма – постмодерна култура повезана
са мултинационалним карактером капитализма и како је америчка
постмодерна култура, која се шири на све области друштва и планетарно, у ствари унутрашња и суперструктурална експресија новог таласа америчке економске и војне моћи над читавим светом.
У том смислу, доња, тј, друга страна те културе јесу експлоатација,
крв, тортура, смрт и ужас. Џејмсон описује овај нови облик утицаја
и доминације у развоју савременог капитализма , као вид „културне доминације“, или културногимперијализма.14)
Најзад, враћајући се основној теми – религијаимедији – ваља истаћи да су у систем производње новог погледа на свет али и
нових окова илузија у савременом „друштву спектакла“ укључени, не само кор поративни приватни или тзв. јавни медији, већ и
тзв. црквени медији који емитују верске садржаје. Данас у свету
највеће живе религије и конфесионалне заједнице имају своје медијске органоне (штампане, радијске и електронске), преко којих
се емитују, поред верских садржаја и други садржаји (културне
или политичко – информативне природе). На тај начин, користећи
достигнућа нових технологија (укључујући и интернет, блогере и
13) Видети о томе у раду Лорне Штрбац, «Утицај глобализације на структуралне, политичке и културне промене у Србији», Зборник радова КултурнаполитикауСрбији, Нова
српска политичка мисао, Београд, 2008, стр. 27-41.
14) Опширније видети у Љ. Митровић, Творциновихпарадигмиусоциологији, Институт за
политичке студије, Београд, 2008.

262

ЉубишаМитровић

Религија,медијиикултурамира

cyber сферу), они се боре за душу своје пастве, комуницирају са
својом „публиком“, „потрошачима“, „клијентима“. Све то указује
на чињеницу са каквом се инвентивношћу религија и црква прилагођавају савременом добу, жилаво истрајавајући као најстарији
облик друштвене свести и најстарија традиционална институција
и у условима научно-технолошког прогреса.
И на Балкану,уусловимапостсоцијалистичкетранзиције, у
кон тексту плурализације и демократизације културе, у већини земаља, данас су отворени и верскицрквенимедији, као што је и враћена веронаука у школске институције образовања.
Речју, у постсоцијалистичким друштвима отворен је процес
демократизације, не само у сфери политичких процеса већ и у култури. На том фону обликује се и духовниплурализам, као и ширење
актера у медијском јавном простору. У задњој деценији упоредо са
деловањем глобалних и локалних медија, имамо и појаву деловања
црквених медија. Од 2006. године, када је држава донела Закон о
радио дифузији, у Србији је основано 11 православних радија и ТВ
станица и делује 5 католичких радио станица. На другом програму
РТВ Србије, свакодневно се емитује емисија „Верски календар“
који повремено емитује верске садржине које су посвећене делатностима четири светске религије, најутицајније на овим просторима: Православље,Католичанство,ИсламиЈудаизам. Запажа се
да после 2000-те године медији уравнотежено информишу јавност
о делатности свих ових конфесија. Такође, приметна је тенденција
ка коегзистенцији и дијалогу међу овим религијама и конфесијама.
Уколико религије буду очувале своју аутономију и буду деловале из
срца својих великих Књига истине, држећи се свог етичког кодекса и евангелијских постулата, извесно је, да оне на овом етнички и
верски измешаном простору, могу заједно са медијима ширити дух
толеранције, међурелигијски дијалог, стратегију борбе за културу
мира и глобализацију разумевања међу народима.
Да ли ће религија и медији играти ову или ону улогу у друштву, зависи од бројних фактора који иду из детерминизама структурног карактера (система расподеле друштвене моћи и деловања
доминантних стратегија у друштву), а не из нормативно декларисане улоге медија у друштву или пуке воље њихових актера. У сваком случају, упостконфликтнимситуацијама, какав је и простор
Балкана, мас медији и религија, само уз очување аутономне улоге
и уз држање до објективних инхеретних критеријума етике свог
позива и посланства – они могу допринети јачању изградњи заједништва и поверења, афирмишући партнерство за мир и развој као
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основу дугорочне интеграције и сарадње међу народима на овом
простору.
Овај пројекат борбе за мир је дугорочан. У остваривању
његове одговорне улоге одређене циљеве, задатке и мисију, имају
како наука и филозофија, тако и религија. Обавеза је нових генерација, да се свом снагом ума и срца боре за демократски, мултиполарни развој света, хумани и одрживи развој, прогрес човечанства
и еманципацију човека. У тој борби различитост култура и аутономија, слобода и интегритет личности, не смеју бити узапћени, отуђени и жртвовани, у име било ког идеала или идола, јер аутентчна
индивидуаланост тј. човекова личност је највиша вредност, а „слободасвакогпојединца,условјеразвиткаслободесвих“ (К. Маркс).
Упоредо са ширењем културе мира у свету, неопходно је мењати и систем расподеле социјалне и симболичке моћи, како би
свет био равноправан и праведнији, јер како рече бразилски председник Силвио Лула: „Безглобалнеправдеусветунеманиглобалногмира“.

LjubisaMitrovic
RELIGION,THEMEDIAANDTHE
CULTUREOFPEACE
Summary
The paper problematizes importance of religion in the countries
in transition for the development of the culture of peace and the globalization of understanding and solidarity, ie. for realization of sociocultural integrative role that religion plays in contemporary world. The
paper especially focuses on the relation among three factors: religion,
the media and the culture of peace.
The paper’s starting point is the following (hypo)thesis: the implosion of socialism in most postsocialist societies has brought about a
cultural schock, causing those societies to find themselves in a state of
anomia and trauma, and in an unprecedented gap between the past and
the future. It is in such a situation, when the old system of hegemony
has disintegrated and the values and mechanisms of the new one have
not yet been established, that religion and the media can represent a
factor of both integration and disintegration, of both stabilization and
destabilization.
This particular relation is explored using the example of the Balkans in the periods between 1990 and 2000, and between 2000 and
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2010. In the former period, religion and the media in this geospace, and
especially in former Yugoslavia, being instrumentalized by the political
factor, played a negative role, encouraging ethnopolitical conflicts and
the senseless game of ‘’murderous identities’’, of national particularities gone wild, which brought about not only the disintegration of the
Yugoslav political community, but also the destabilization of various
nations through their re-ethnization and rebalkanization.
Yet another focus of the paper is the research of the positive integrative function of religion and the media, when they, in a postconflict
situation, have the potential to open the roads of globalization of understanding and co-operation among various nations and cultures.
Key words: religion, the media, the culture of peace, the Balkans, Yugoslavia,
globalization of understanding.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИДЕЗИНТЕГРАЦИЈА:
КУЛТУРНИ,МЕДИЈСКИИ
ОБРАЗОВНИАСПЕКТИ

Сажетак
У раду се најпре указује на појмовну разлику између глобализације и глобализма. Глобализација је један противречан процес
савременог друштва а идеолози глобализма се труде да овај процес
представе безалтернативним. Глобалисти се ослањају на идеју демократије и слободног тржишта са тврдњом да је то поредак који
решава све друштвене проблеме. Чињеница да је свет дубоко социјално и економски подељен, говори сама по себи о освајачкој
природи глобализма. Имплицитни циљ ове идеологије је заправо
дезинтеграција «немодернизованих» држава, нација и њихових
култура, образовања и медија, како би се отворио социјални простор за експанзију капитала и система вредности најбогатијих друштава Запада.
Кључне речи: глобализација, глобализам, образовање, култура, медији.

Појам глобализација означава нова обележја и жеље модерног дела света. Ради се пре свега о порасту светске међузависности, односно узајамне повезаности међу народима и људима. Овај
објективан процес се огледа у свим областима друштва: у економији, политици, култури, комуникацији итд. Истовремено, глобализација открива и постојање друштвених и политичких проблема
који превазилазе националне границе и постају брига целог света:
неки од тих проблема су убрзан демографски раст, експлоатација
природе, сиромаштво, контрола атомског оружја, тероризам, угњетавање народа. Глобализам је идеолошко тумачење глобализаци267
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је. Циљ глобализма је стварање »света као јединственог система«,
«економија без граница», »ширење јединственог друштва« (установе, тржишта, вредности).
Овај циљ се заснива на брзом развоју информација и модерне
технологије при чему се ревидира целокупни досадашњи економски, политички, културни, медијски и образовни развој друштва.
Међународне организације преузимају доминацију над националним што изазива крупне последице на пољу идентитетске свести
и традиционалних вредности. Слаби се национални идентитет а
истиче у први план компетиција, егоизам, локализам (Аврамовић,
2002).
Које су карактеристике савременог глобализма? Идеја око
које се концентрише нови поглед на свет јесте напор да се конституише једна наднационална творевина са јединственим простором
која укида историјски изграђене институције, вредности, схватања. Међутим, чињеница да се овај процес одвија у светским неједнакостима, довољно казује о центрима моћи тако уређеног глобалног човечанства. Данас су светске библиотеке попуњене бројним
књигама о глобализацији чији аутори се разликују у теоријским
становиштима. Једна струја теоријског мишљења истиче богатство, демократију, људска права а друга указује на беду, ауторитарне реформе, доминацију (Печујлић, 2002).
Највеће присталице глобализма су најразвијеније државе савременог света у Западној Европи и Америци. Зашто? Пре свега, у
питању је ширење економских интереса преко националних граница. Капитал унутар националних граница економски најмоћнијих
држава света тежи новим интеграцијама и тржиштима. Стварају
се мултинационалне кор порације (бизни - комплекс) које сламају
границе националних економија. Оне убрзано освајају друштва са
јефтиним сировинама и јефтином радном снагом и при том руше
све облике заштите националних привреда. Нација и држава у економском значењу нападнути су из три правца – мултинационалне кор порације, регионалне економске интеграције (ЕУ, НАФТА,
УМА) и међународне финансијске, монетарне, трговинске и царинске институције (Међународни монетарни фонд, Светска банка). Основни циљ глобалне економије је либерализација светског
тржишта а то значи да ће богатији постати још богатији а сиромашни ће у потпуности зависити од светских економских и политичких центара моћи.
Наравно, то друштво није »светско« већ друштво у коме су
главни режисери најбогатије државе и мултинационалне кор порације. Будући токови глобализације нису извесни. Увећавају се
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изазови савременог друштва као што су – еколошки, атомско наоружање и могућности самоуништења, сукоби регионалних сила,
провале деструкције, стварање орвелијанског света (Видојевић,
2005).
Светско друштво се развија у правцу повећане структурне
комплексности међусобног повезивања али и друштвено-економских противречности. Одговор на овакву слику модерног светског
друштва може бити у основи двојак: или ће се свет, на начелима
равноправности и солидарности, договарати о стратегијама решавања растуће комплексности или ће пак бити успостављена нова
структура доминације у свету са јасном поделом надлежности и
одговорности. Први пут је пут светске демократије и права, други
пут је власт силе и неслободе у свету, у нови светски хегемонизам.
(Ранковић, 2002, Печујлић, 2002).
Наравно, савремени свет није поделила социјално, економски и политичи глобализација. Миодраг Ранковић само доказује
да је ову поделу глобалиазција убрзала и увећала. Три најбогатија
човека на свет поседују богатство колико 48 најсиромашнијих земаља (96) или 32 државе стварају 90% светског друштвеног производа и покривају 80% светског трговинског промета (Ранковић,
2009).
Објективни процеси глобализације добро су дошли оним
државама у свету чији идеолози и политичари заступају кон цепт
десуверенизације, као формулу за успостављање нових односа политичке моћи у свету. Ограничавање суверенитета или његовог
потпуног предавања у руке моћним државама је саставни део америчке и западноевропске елите у разумевању глобализације. На челу овог покрета ка стварању новог концепта суверенитета налазе
се политичари и идеолози Америке и ЕУ.
Глобализам као идеологија светског друштва или уједињеног човечанства у стварности рачуна на дезинтеграцију држава и
њихових националних култура. Она растаче вишенационалне државе и повећава зависност од најразвијених друштава и међународних институција које су под утицајем УН, ММФ, Светске банке. Процеси регионализације треба да ослабе суверенитет државе
и то је додатни напад на суверенитет. Деполитизација је други појам за означавање «начина на који постиндустријски запад спроводи своју политичку хегемонију над свим културама на планети
земљи, над целокупним животом на земљи»(Бјелохрадски, 2000).
Присталице визије »светске међузависности и глобализације«, из чињенице да свет постаје све више повезан (»глобална аре269
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на«), прелазе на позитивне вредности и стандарде. Они избегавају
проблематизацију процеса глобализације – унутрашње противречности идезинтегративне пројекте. Први проблем је претакање глобализације у американизацију. Америчка цивилизација све више
диктира садржај и правац глобализације и отворено је питање каква је будућност оних култура у којима постоји јака приврженост
националним традицијама. Из ове тенденције следи стари проблем
напетости између глобалног и локалног. Увек је ово питање било
на дневном реду, али ниједно време није нашло формулу за трајан
одговор. То је извор разних дискусија о идентитету, припадности,
искорењивању, »грађанину света« итд.
Централна идеје глобализације јесте да већина савремених
проблема не може бити адекватно истражена на нивоу националних држава и њихових међународних односа, већ их је уместо тога
потребно сагледати у оквирима глобалних процеса. Неки глобалисти, предвиђали су како ће глобалне снаге, при чему су мислили на
транснационалне кор порације, и друге глобалне економске институције, глобална култура довести у питање постојање националне
културе и њихове државе у будућности (Вулетић, 2003).
Анализа глобализације у социологији креће се око две врсте феномена. Реч је о појави глобализоване економије засноване
на новим системима производње, финансија и потрошње, ширење „глобалне културе“. Истраживачи глобализације фокусирали
су се на начине на који транснационалне кор порације омогућавају
глобализацију капитала и производње и трансформацију погледа
на свет и контролу масовних медије, посебно телевизијске канале.
Ово је често повезано са ширењем посебних образаца потрошње,
културе и идеологије кон зумеризма на глобалном нивоу (Вулетић,
2003).
Глобализација може бити схваћена као ширење, продубљивање и убрзавање светске међузависности у свим аспектима модерног друштвеног живота, од културе до криминала, од финансија
до духовности. Међутим иза општег слагања о све већој међузависности, води се узаврела дебата између три широке и различите
школе мишљења: хиперглобализма, скептицизма и трансформационизма.
За хиперглобалисте савремена глобализација представља
нову еру у којој су људи све више субјект који је дисциплинован
глобалним тржиштем. По хиперглобалистима, старе поделе света
на север и југ постају анахронизам, пошто нова глобална подела
рада замењује традиционалну структуру центар – периферија. Глобално ширење либералне демократије оснажује смисао глобалне
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цивилизације а националне економије постају део транснационалних и глобалних токова. Националне владе су у великој мери немоћне да контролишу оно што се дешава унутар њихових граница
и шта од њих очекују грађани. Насупрот томе институције глобалне владе стичу све важнију улогу.
На другој страни, скептици тврде да је глобализација у суштини мит који прикрива сегментираност међународне економије
у три главна регионална блока, при чему националне владе остају
веома моћне. Они истичу да је ниво економских интеграција крајем XX века био мање изражен него крајем XIX века. Економске
активности су под значајним утицајем регионализације, будући да
се светска економија одвија под „палицом“ три главна финансијска
и трговачка блока- Европе, Азије, и Северне Америке. Они инсистирају на тези да моћ националних влада јача, и да су националне
владе главни архитекти интернационализације светске привреде.
Трећа мисаона струја, трансформационисти, сматрају да су
савремени обрасци глобализације без историјског преседана тако
да државе и друштва широм планете пролазе кроз процес дубоких
промена у коме покушавају да се адаптирају на све међузависнији
али истовремено високо ризичан свет. Они наглашавају да је глобализација дуготрајан историјски процес прожет противречностима.
Та опрезност проистиче из чињенице да су савремени обрасци глобалних економских, војних, технолошких, еколошких, миграторних, политичких и културних токова историјски непредвидљиви
(Вулетић, 2003).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
КАОПРОЦЕСДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ
Присталице глобализације избегавају да отворено говоре о
негативним странама овог процеса, а први проблем глобализације
је њено претакање у американизацију. Америчка цивилизација све
више диктира садржај и правац глобализације и отворено је питање каква је будућност оних култура у којима постоји јака приврженост националним традицијама. Из ове тенденције следи стари
проблем напетости између локалног и глобалног. Заправо то и није
светско друштво, већ друштво у коме су главни режисери САД и
најмоћније корпорације на свету.
На путу глобализације налазе се дезинтегративни рукавци за
сложене државе и нације. Глобализам као идеологија националне
дезинтеграције подразумева: 1) подстицање стварања наднацио271
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налног ентитета (регионалног, европског, евроатланског), 2) релативизовање територије на којој живи део националног кор пуса, 3)
идеју о држави грађана која заобилази идеју нације, 4) потискивање културне традиције у најширем значењу овог појма, 5) униформизација медија и прихватање западног медијског «погледа на
свет»; 6) поред радикалних промена система вредности рачуна се
и са радикалним изменама облика организовања. Другим речима,
глобализам се залаже за редефиницију основних начела националног идентитета, националног јединства, националне слободе и
аутономије и националне државе као њене политичке форме.
Култура . Одувек је постојало мишљење да су нека друштва
културно развијенија од других. Из тога схватања следила је тврдња да „виша“ култура треба да намеће своја достигнућа „нижим“
културама. Европоцентризам је најраширеније мишљење овога типа. Европоцентризмом оправдавана је колонизација, па чак и расизам. Данас је американизам нови облик културоцентризма. Додуше нико не тврди да је америчка култура виша од других већ се
користе термини „најмоћнија држава“, „најслободнија“, „најбогатија“. Амерички начин живота се глорификује до трагикомичности
а суштина јесте у томе да се „нови човек“ препусти уживању у овоземаљским добрима које нам нуде мултинационалне компаније.
Критика концепта културоцентризма, у овом случају американизма, заснива се на проблематичности критерија одређивања
„више“ и „ниже“ културе. Култура је разумевање, осећање, визија
света и живота човека у заједници. Сваки народ са својом културом обликује свој духовни и душевни однос према стварности и
машти. Такав однос се изграђује током историје.
Глобализација афирмише културу материјализма и »тоталитарног индивидуализма«. Чулна култура је природни израз друштва које је оријентисано на профит. Грамзивост и журба су одлике
капиталистичког начина стицања. Какав је то човек који се помаља
на таласу глобализације? Он заборавља на свој духовно-национални идентитет и препушта се материјалистичким уживањима светског друштва. С друге стране, глобализација форсира културу слике. Ми живимо у видео цивилизацији која потискује писану реч.
О нестајању писане културе или тачније њеном свођењу на мала
интелектуална острва, речито говори процес претварања књижара
у европским метрополама у модне салоне или експозитуре банака.
Глобализација је погодовала јачању масовне културе, јер
управо потрошачко друштво јесте један од основних услова њене
појаве. Масовно друштво као друштво похлепе и духовне празнине диктира орјентацију на профит у свим облицима делатности па
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и у култури. Уколико се профит у култури постави као руководно начело онда је нужна комерцијализација културе или „конфекцијска култура“. Карактер масовне културе је њен репродуктиван
карактер, прилагођавање потребе корисницима културних добара,
дајџест издања, еротизам, насиље.
Да је данашња култура све више под утицајем американизма види се и по огољеној доминацији енглеског језика у свим порама светског живота, апсолутној доминацији америчког филма
(осредњих и лоших остварења холивудске машинерије, о „добрим
момцима“ који се боре за етику америчког грађанског модела), музичких трендова, као и усвајања неких „обичаја“ који су крајње
комерцијализовани и који су наметнути како би се остварио што
већи профит.
Медији. Слобода јавне речи и штампе, као и немешање државних органа у уређивачки кон цепт јавних гласила јесте императив сваког друштва које себе дефинише као демократско. Данас
велике медијске корпорације доминантно су под окриљем још већих компанија које диктирају правило бизниса на светској сцени.
У САД водеће ТВ мреже су у власништву крупног капитала. У
SNBC-у одлучујући утицај има мегакорпорација Џенерал – електрик, једна од највећих светских фирми чији су интереси не само у
медијској сфери, комплементарни са мегакомпанијом човека који
се сматра најбогатијим на свету Вилијама Гејтса – Мајкрософтом.
У ABC – корпорацији у којој провлађује утицај компаније Волт Дизнија један од водећих појединачних акционара је Стивен Џобс,
власник компјутерског гиганта Аррle. Мрежа SBЕ је у рукама великог медијског конгломерата Viacom чији се интереси простиру од Интернета до MTV. Чувени SNN је под контролом највећег
светског медијског конгломерата АОL\ Тime Warner, чија имовина
вреди преко стотину милијарди долара. Настао у време Регановог
«похода на Исток» и «рата звезда» постао је планетарни синоним
за телевизијску вест са лица места, уз велику подршку америчког
естаблишмента. Fox TV је у власништву Руперта Мардока, сина
британског лорда. Мардок je купио и најтиражнији таблоид San
али и стари и угледни Тime, као Sky – ТV. Мардокова Sky Latin
America покрива Мексико и Бразил, Колумбију и Чиле. Мардоков
Start TV покрива више десетина земаља Азије, почев од Индије,
преко Ирака и Ирана, до Саудијске Арабије и Турске.
Све поменуте кор порације тесно сарађују са највећим фирмама које се оглашавају, а маркетинг и адвертајзинг су међу гранама привреде са највишом стопом раста прихода. Дакле понуда је
уобличена интересима глобалних оглашивача. Над свим помену273
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тим корпорацијама «лебди» Федерална комисија за комуникације.
Ова федерална агенција има пет комесара које поставља председник САД, а њихово постављење одобрава Сенат.
Полазећи од чињенице да је телевизија најмоћнији медиј у
савременом друштву, Мирослав Цолић је у књизи Америчкислон
(2010), је пошао од хипотезе да овај медиј у САД није у функцији
одбране и развоја општих интереса (истинску добробит и благостање) већ све више служи медијским кор порацијама и увећавању
њиховог профита. Оваква улога медија није била у прошлости америчког друштва. Првобитни законски акти су третирали телевизију
као опште добро америчке демократије. Међутим, промене у нормативној области током последњих двадесет година (Закон о телекомуникацијама из 1996), воде у правцу дерегулације и продору
тржишта у медијској продукцији. Телевизија постаје инструмент
за кон тролу демократије и за стицање финансијских предности.
Штавише, оваква промена у законодавству омогућава концентрацију власништва у различитим медијима, чиме се доводи у питање основна вредност демократије – плурализам у циркулацији
јавног мишљења.
Будући да су интереси највећих медијских кућа и других корпорација до те мере преплетени поставља се суштинско питање,
које постављају и критичари глобализма, да ли у таквим медијским
мегакомпанијама има уопште „независног новинарства“ или се може вешто манипулисати вестима како би се заштитио интерес.
Тако на пример приликом напада на Ирак европски MTV одлучио је да укине приказивање свих спотова који подсећају на тај
догађај или имају «критичку ноту». Исто тако, приликом преноса
ратних дејстава широм света, у репортажама се не приказују рањени или погинули амерички војници, нити уништена ратна техника
САД. У српском сећању су тв репортаже које су требале да изврше „сатанизацију“ Срба у Босни и на Космету, где се запрепашћеној америчкој публици приказивала ситуацију жртава (по правилу
не-Срба). Будући да су империје увек давале цивилизацијски глас
својим сателитима, као и остатку света, тај вид америчког поимања
новинарства проширио се широм цивилизације (Илић, В, 2007).
Да погледамо како се медијска дезинтеграција кон кретно
остварује. У Републици Србији постоји, примера ради, радио и
тв станица Б-92 која финансијски потпуно зависи од иностраног
новца и самим тим њен програм је максимално окренут америчкој
култури (филмови, забава, спорт). Техничке могућности ове станице могле би одговарати некаквом CCN-у у Србији. Једна пажљива
анализа садржаја ове станице показала би њену политичку обоје274
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ност, заправо апсолутну наклоњеност «прозападним странкама» и
изразиту селективност у политичком информисању. У складу са
начелима слободног информисања она то може да чини, али карактер финансијске потпоре јасно сведочи о врсти интереса коју
заступа. А то је резултат глобализације: новац нема граница, а са
новцем као постмодерном идеологијом иде све остало - држава,
традиција, нација, морал, вредности.
Постоје други штампани и електронски медији у Србији
који примају обилату помоћ разних «глобалистичких» фондација
које су мање више блиске западним владама. Најзад, у Србији се
емитују специјални програми америчких медија. Чувена станица
ГласАмерике, емитује свој програм на српском језику преко локалних радио станица и телевизија сваки дан и то четири пута дневно. Дневни лист Политика објавио је оглас 3 маја 2002. у коме се
наводи списак 47 радио и тв станица у Србији са фреквенцијама
на којима се може пратити програм ГласаАмерике. Када се овоме
дода и чињеница уласка FOX-a у РРА, а да се са ширењем кабловске телевизије проширује и број гледалаца СCN онда је сасвим јасно у којој мери је освојен медијски простор у Србији од стране
америчког глобализма. О медијима можемо мислити добро и лоше
али они остварују своју функцију: снабдевају својим информацијама грађане -кориснике. Све делатности и институције зависе од
«података», информација у свакој фази рада. Функција медија је
да снабдевају грађане оним информацијама које су им потребне за
оријентацију и координацију у друштвеном простору. Ако се зна
да од врсте и квалитета информације зависи правац и структура
одлучивања о било ком предмету, онда је јасно да изузетно важну
улогу у том послу има онај који «снабдева грађане информацијама». А у позадини је одређени политички и економски интерес.
Тако, Срби треба да користе туђе а не своје информације и јавне
ставове. Тим путем промениће и своје менталне обрасце оријентације у стварности.
Образовање. Каква је улога образовања у процесима глобализације? Истраживачи и теоретичари окупљени око водећих
светских организација (УНЕСКО, УНИЦЕФ, ЕУ..) у средиште
образовања за 21 век стављају глобалистичке идеје. Примера ради,
студија «Образовање – скривена ризница» (1996) писана је у глобалистичком духу а свет се већ именује као «глобално село». Међутим, дескриптивна тврдња да је дух нашег времена глобализација,
ништа још не казује, поготову када је реч о образовању.
У савременом друштву структурних неједанкости циљ неразвијених друштава је да изађу из периферне позиције а то могу
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да учине само јачањем својих образовних ресурса. Њихов је превасходни задатак да подижу образовни ниво (квалификације) свог
становништва, или модерним језиком речено оне треба да афирмишу сопствени «људски капитал». Да би оствариле овај циљ мале
државе у глобализованом свету треба да улажу све већа средства
у образовање стручних и професионално компетентних кадрова.
Међутим, нека искуства (земље бившег социјализма) показују да
се млади кадрови селе разним каналима у развијене државе глобализма. Тај «одлив кадрова» је озбиљна последица глобализацијске
праксе. Неразвијене државе улажу велика средства у образовање а
плодове «људског капитала» убирају већ развијене државе. Велико
је питање како се може ублажити ако већ не може спречити модерна експлоатација професионалне интелигенције.
Постмодернистичке теорије, као један мисаони израз глобализацијских процеса, сматрају да је наше време у знаку пораста
улоге знања али уместо традиционалног знања који они именују
као метанарацију, доба у коме ми живимо тражи нове форме знања о тзв. малим причама, разликама, плуралитет говорних игара.
У том погледу треба указати на теорије по којима су промене у
области знања истовремено промене у друштву. А ново друштво је
друштво компјутера, информација, научног знања (без метанарације већ малих знања).
Данас веома утицајна теорија постмодернизма, одбацује тзв.
велике приче, усредсређује се на разлике и мале приче, а то није спојиво са идејама глобализације. Теорије о «глобалном селу»
директно су супротне теоријама које одбацују свако «тотализујуће
знање» (Лиотар). Ова чињеница се не разматра са одговарајућом
истраживачком пажњом у пројектима будућег или постмодерног
образовања.
Када је реч о образовању за «глобалистичку демократију»,
треба рећи да се ту појављују непремостиве тешкоће за наставни
програм. Установили смо да су разлике између теорије демократије и практичних искустава забрињавајуће. Најдрастичнији поремећај у овом односу огледа се у посезању за ратним насиљем да
би се остварили демократски циљеви. Школе у неглобализованим
деловима света преузимају моделе демократије из водећих држава
развијеног света. А видели смо какве све напетости између теорије и практичног искуства постоје у најразвијенијим демократским
државама. Демократија евроамеричких друштава се извози у државе које треба да уђу у глобални поредак посредством образовања. Само питање је шта треба да се предаје као знање – теоријска
достигнућа или практична остварења демократије.
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Као први проблем у глобализацијском образовању може да
се истакну промене у систему образовања, наставних планова и
програма, у припреми наставника за професију, у финансирању,
у својинском статусу, у повећаном утицају међународних организација.
Други проблем глобализованог образовања тиче се професионалног знања које се предаје ђацима. То знање се специјализује
али не на глобалном нивоу. Уколико се разлике у привредној развијености, технолошкој опремљености и политичкој моћи продубе
између богатих и сиромашних земаља и делова света, нема сумње
да ће и образовање следити поделе о којима је реч. На том нивоу
могу се очекивати, по речима Зиновјева, два сектора. У првом ће
се образовати будући господари, управљачи, вође и учитељи новог
друштва, а у другом, обука радне снаге за установе и радне организације. «Овде се људима не пружа знање већ радна вештина.
Фактички, овде се припрема огромна маса људи који умеју да раде, али који су необразовани, идеолошки обрађени и манипулисани» (Зиновјев, 2002). Убрзани развој науке и технике, сужава број
стручњака који могу да прате иновације, а проширује број припадника «застарелих» професија. Очигледно је да су државе-мотори
глобализације фаворити, а неразвијени делови света, аутсајдери.
Оваквим погледима на улогу професионалних знања допринело је и убрзано ширење науке и нових електронских технологија. Нове технологије су, по мишљењу Лиотара (1995), одбациле
тврдњу по којој усвајање знања ограничавају могућности свести.
Јавља се компјутерско знање и компјутерски језик који омогућава
и нову комуникацију. Из таквих околности следи промена у области предавања знања, односно усмеравања према компетенцијама
а не идеалима. Ново знање није намењено образовању елите већ
снабдевање система играчима способним да примерено осигурају
улогу прагматичних радних места која су потребна институцијама.
У том смислу образовне установе постмодерног друштва биће све
функционалније са све мање осмишљавања и суштине.
У оваквим друштвеним и политичким условима школе ће
све више истицати разлику између манифестне и латентне функције (Лобро, М. 1979). У првој ћемо видети школу која се прилагођава «светском друштву». Глобалистичко усисавање малих и
неглобализованих образовних система огледа се у свим елементима предавања знања. Најпре се изводи убрзана компјутеризација
школа, факултета чиме се умрежавају у свет информација. То се
именује као развој информатичког образовања. На другом месту
је изједначавање страног (енглеског језика) са матерњим. Овакво
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спуштање енглеског језика на ниво националног мораће да остави
одређене идентитетске последице у развоју личности. Језик није
само структура већ и културна семантика. Треће обележје глобализације образовања обухвата школска знања или курикулум. Народи, кандидати за глобализацију функционализују своје наставне
програме, односно прилагођавају их светским прагматским потребама. Они се обучавају за конкретне послове, стичу радне вештине
(Зиновјев).
Уз ова три кључна обележја глобализације образовања, иду и
пратеће активности, као што су семинари за све учеснике образовања, преузимање искустава развијених држава, укључивање експерата у образовне институција, давање донација итд.
Међутим, латентна функција показује да се школа опире наметнутим кон цептима «светског друштва». Она не може да истисне идентитетски садржај, и све друге облике историјске свести.
Знања наталожене у националном трајању не могу да се заобићу у
кон ципирању било како схваћеног модерног курикулума.

КРИТИКАГЛОБАЛИЗМА
Глобализација схваћена као американизације има своје апологете и критичаре. Међу политичарима и научницима налазе се
они који у американизацији свести не виде негативне последице
и помажу ширење таквог модела. Они који се томе супротстављају наводе теоријске, идентитетске и практичне разлоге. У таквој
кон стелацији снага не преостаје ништа друго него да се отворено
боре против глобализма (американизације). Критичари у овој идеологији и пракси виде нови облик хегемоније најмоћнијих држава,
незајажљиву похлепу за профитом и план који се граничи са апокалиптичним виђењима древних пророка. Истиче се и нови облик
тоталитарне контроле над свим људским бићима. У глобализацији
многи виде диктатуру «господара света» (Америка и ЕУ) који су
решили да у потпуности загосподаре планетом, када ће моћи да
изађу из сенке, и да укину све државне суверенитете. Подсећају на
теорију завере. Има критичара који заиста верује да завера постоји
и да глобализацију протежирају финансијско – банкарски кругови
повезани са разним међународним невалдиним групама из сенке.
Са реториком свеопштег повезивања света, глобализам заправо обавља посао дезинтеграције малих нација по линији културе, образовања и медија. Сарадња која постоји између најмоћнијих људи из света бизниса, политике, војске, културног и медијског
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естаблишмента доводи до стварања страха код већине обичних
грађана о постојању некакве светске завере која је уперена против
националних држава, традиционалних култура и људских слобода.
Ко држи кон це ових пројеката и «завера»? Џон Колман у својој
књизи Комитет 300 оптужује «Олимпијце» (чланови Комитета
300 који представљају својеврсну светску владу у сенци) да желе
да спроведу разне мере у циљу овладавања светом и створе нови
светски поредак свеопштег јединства.
Један производ нове технологије посебно је забринуо мислеће људе. Реч је о биочипу, који се као имплантат уграђује у чело или у руку људи. Ови чипови могу да замене све досадашње
исправе и обезбеђују потпуни надзор над појединцем. Поборници
ове нове технологије правдају најновији изум потребом смањивања социопатолошких појава у друштву попут крађа, наркоманије,
убистава али и свеукупном безбедношћу од баука светског тероризма. Идеолози глобализма пренебрегавају осигурано и загарантовано право на приватност, слободу и људска права. У таквим
оклоностима долази до појаве разних отпора глобализацији и од
различитих група које покушавају да сачувају специфичне облике
културе и друштва од глобализације и хомогенизације.
Проучаваоци друштва који глобализацију виде као успостављање хегемоније САД сматрају да би ова држава помогла свету
када би одустала од наметања своје визије друштва и државе другим нацијама и културама. У одбрни од глобализације свести треба рачунати и на аутокритику Америке и ЕУ. Други наводе фактор
људске природе, осећање независности и аутономије. Идентитет
је онај појам који објашњава у најпотпунијој мери смисао отпора
американизацији образовања и информисања. Снага идентитета је
у томе што се он и несвесно опире нападу на његове основе. У
стварима духа, свести и мишљења идентитет игра веома значајну
улогу и та улога је потврђена током историје.

ZoranAvramovic
GLOBALIZATIONANDDESINTEGRATION-
CULTURAL,MEDIAANDEDUCATIONALASPECTS
Summary
In flrst part of this work there is presented and explained a notional difference betvveen globalization and globalism. Globalization is
one contradictory process in modern society, and ideologists of globalism strive to present this process as a non-alternative one. The global279
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ists call for an idea of democracy and free market with their assertion
that it is an order that solves all social problems. However, the fact that
the world has been socially and economically sharply divided says itself about invasive nature of globalism. In fact, one implicite objective
of this ideology is desintegration of „non-modernized” states, nations
and their culture, education and the media for purpose of opening social space for expansion of the capital and system of values of Western
wealthiest states.
Кеу Words: globalization, globalism, education, culture, media
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РЕПУБЛИКА СРПСКА - БУДУЋНОСТ
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак
У овом чланку аутор аргументује у прилог идеје о савремености и одрживости националног идентитета у Републици Српској. Разматрајући промене политичког идентитета у светској теорији и пракси, указује се на повезаност појма политике и појма
идентитета, као и на унутрашњу везу политике и етике. У другом
делу рада идеја о европским вредностима анализира се у контексту
политичке стварности Републике Српске данас, која истовремено
изражава и њен просветитељски и хришћански карактер. Аутор закључује анализу образлагањем демократске структуре националног идентитета у Републици Српској.
Кључне речи: национални идентитет, Република Српска, савремени свет,
политика, етика, европске вредности.

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ
У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Идентитет, у чему се различите теорије и дефиниције слажу,
на „макро нивоу“ представља нужан предуслов друштвеног поретка и стабилности у било којој, и свакој врсти заједнице, док на „микро нивоу“ одговара на питање „Ко смо?“
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То је смисао у којем се национални идентитет данас поново
налази у жижи светског интересовања.
Пробуђени из сопственог мита о либералном капитализму
као «крају историје», праћеног замагљеним ликом «светског грађанина», западни интелектуални и политички кругови почели су
не само да говоре о новом «повратку историји» (Каган)1), већ и да
поново озбиљно промишљају национално питање. У том духу, у
Француској је пре неколико недеља отворена дебата о националном идентитету, која је мобилисала велики део француске јавности.
Дебате у Енглеској, суседним земљама попут Румуније и Мађарске
познате су у широј јавности, као и многа најновија истраживања
расположења јавног мњења и грађана у западним земљама. Савремена Европа креће се у правцу преиспитивања политичких и вредносних праваца. Доба постглобализације, обележено све дубљим и
видљивијим променама у односима политичке и друштвене моћи,
на нов начин отворило је питање националног идентитета.
Али национални идентитет, у ствари, није ни сишао са
дневног реда у протекле две деценије, он је само био ексклузивно резервисан за одређене народе, тако да су, рецимо, и сасвим
парадигматично, идеје о глобализацији, демократији (о некој квази-демократији која се може и треба „експортовати“), затим идеје
о плурализму, толеранцији, хуманитарним интервенцијама, ратовима за слободу и демократију (од Србије и Републике Српске до
Ирака и Авганистана), имале за циљ да прикрију да оно што је
умногоме и у највећем броју случајева било посреди је остварење
америчкогнационалногинтереса који се интелектуално, медијски,
политички, покушао представити као универзални интерес целокупног човечанства.2) У ту сврху, требало је створити имагинарног
либерално-индивидуалистички оријентисаног „грађанина света“,
који би, полусвесно прихватајући наметнуту идеологију материјализма и конзумеризма, типичну за потрошачко друштво, изгубио
политички и вредносни компас, постајући скоро савршен објект
манипулације и доминације. Тако се и идентитетско и културно у
„добу слике“ и „добу појаве“ обликовало кроз квази-афирмацију
индивидуалности специфичног неопрагматистичког материјализма.
Није само светска економска криза посведочила и у стварности потврдила крај овог пројекта, и транзицију из једнополарног у
мултиполарни свет, иако су несумњиво то најтранспарентији по1)

Kagan, R. TheReturnofHistoryandTheEndofDreams, Vintage, 2009.

2)

Кољевић, Б. “Косово и Европска унија: питања идентитета и демократије”, Новасрпска
политичкамисао, XВИ (2008), 1-2.
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казатељи које више нико озбиљан не доводи у питање. Свет 21ог века је свет у настанку, рађање новог света и нових вредности.
То је свет који сведочи да политиканепостојибезидентитета.
И да идентитет не постоји без вредности. То је свет који, дакле, сведочи, да аристотеловска блискост политикеиетике, која је
настављала да живи кроз различите облике у западној традицији,
да употребим данас популаран израз - „нема алтернативу“. И да
чувена Бизмаркова формула о „политици као уметности могућег“
свој израз налази у овом односу, који сведочи да свођене политике
на технику и вештину испражњену од садржаја – некакву трансисторијску, трансдемократску, трансидентитетску произвољну
праксу води у политичкиивредносни солипсизам.Јер само solus
unce нема идентитет, будући да идентитет управо и увек упућује на другог, на заједницу, и на тај начин унутар себе увек већ
подразумева стварни плурализам.
То је смисао у којем је заједнички идентитет предуслов напретка заједнице, друштва и државе, и у којем се национални идентитет и држава узајамно прожимају. Утврђен национални идентитет је у том смислу и „меки“ предуслов за чланство у ЕУ, као савез
националних држава. Зато је у Источној Европи био дуги низ година био толико познат и тачан слоган да је „пут за Европу пут
националног ослобођења“.3)
Политички идентитет је делатност која идентификује и конституише политичко тело и који представља снажан фактор политичког легитимитета у конституисаном политичком телу. У том
смислу, политички легитимитет свој пуни капацитет доживљава
постизањем ове конституционалне идентитетске равни, у пољу активне политичке динамике.

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ
Да политика без идентитета нема будућност – и да политичка заједница без идентитета у строгом смислу не постоји као политичка - данас најбоље, и сасвим убедљиво, показује случај Европске уније. Европска унија, као највећи мировни пројект у историји
и транснационални савез свакако се не може и не треба потценити.
Али оно што се, са развојем европске идеје показало је да економски, па чак и политички развој европских земаља, у правцу интеграције, није по себи довољан да би се на основу њега развио
3)

Pollack, D. 2004.
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заједнички идентитет. Од савеза који је најпре почео да функционише као економски савез, до пораста према јасније дефинисаном
политичком савезу постало је јасно да политички савез не може
да постоји без политичког идентитета на којем се заснива, да први произилази из другог, да се, у крајњој линији, без сагласја око
тога шта чине и подразумевају „европскевредности“ нема говора
о „јединственом европском путу“, о Европи као живој стварности
њених грађана.
У том правцу потребно је сагледати не само мишљења угледних европских стручњака о томе да „супердржава није категорија
која одговара ЕУ“ и да је реч о „великој бирократији која не одговара многим демократским стандардима националних држава“ већ и
покушаје да се кроз новине у тзв. „Лисабонском споразуму“ (који у
ствари представља само скуп амандмана на Римски и Мастрихтски
уговор), оснажи европска демократизација. Зато је ту реч о појачаној улози Европског парламента, затим могућности неке врсте
референдума, као и могућности иступања из ЕУ, што су све пар
еxцелленце демократски принципи.
С друге стране, а опет у сличном смислу утврђивања политичког идентитета, у европским круговима поново се покренула
дебата да ли ће се као фундаменталне вредности Европе узети просветитељство или хришћанство. Данас су недоумице у том погледу
враћене скоро на почетак. Два принципа, међутим, нарочито на терену политичке стварности, уопште не морају бити у нужној колизији, управо у смислу у којем се ум и вера имају другачије сфере
деловања и важности, које могу бити у сагласности, пре свега када
је реч о теми Европе као „културне и духовне реалности“.
4)

О РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Можда и није чудно да се све ово сасвим транспарентно
приказује управо у стварности Републике Српске данас. Зато национални идентитет Републике Српске има будућност. Српска
представља пареxцелленце пример да начело „Имајхрабрости да
се служиш сопственим умом!“, баш као и одлучујуће вредности
грађанског друштва - слобода,једнакост,равноправностидемократија - могу и иду у корак са савременом идејом националног
идентитета. Или, Кантовим речима: „просветитељство није захтевало ништа друго него слободу човека, и то ону слободу коју
својим здравим разумом може употребити у свим деловима јавног
живота.“
4)

С тиме с слаже чак и Ериксен. Видети Ериксен, Т. Етницитетинационализам, Библиотека XX век, Београд, 2004.
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Жива стварност Републике Српске, која изражава вољу њеног народа, је српска и грађанска опција, штавише српска опција у
овом случају јесте грађанска и обратно. То је темељ њене унутрашње снаге и вредносног система, темељ њене непорециве реалности као и путоказ за њену будућност.
То је и разлог због чега инсистирање на изменама Дејтонског споразума у правцу јачања централизоване власти, и у смеру
укидања надлежности ентитета, (док се другде врши децентрализација), представља довођење у питање демократије и воље народа
Републике Српске.
Као једина самоодржива у БиХ (јер ни Федерација као ни
БиХ то нису), Република Српска је самоодрживане само зато је
економски самостална и супериорна, него, и можда најпре зато
што има јасан пут и изражава вољу народа који у њој живи.
Демократски темељи националног идентитета Републике
Српске изражени су и у њеним многоструким настојањима да се
оствари равноправност и суживот, мирна коегзистенција унутар
БиХ, заснована на начелима слободе и једнакости. Али догађаји
протеклих месеци, нарочито са насилним и вештачким покушајима прекрајања Дејтонског мировног споразума и наметањем насилног решења, демантовали су сваку наду да су ово и циљеви
других. Питање угрожавања темеља Дејтонског споразума стоји
у непосредној вези са угрожавањем српског националног идентитета. А свака подршка која у овом тренутку долази муслиманској
страни непосредна је подршка идеји доминације, избор да се стане на страну оних који теже да доминирају спрам оних који теже
слободи и равноправности, избор неевропских спрам европских
принципа.

РЕПУБЛИКА СРПСКА И ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ
Национални идентитет Републике Српске битно је европски
идентитет, а њене вредности европске вредности. Идентитет у РС
саприпадан и саобразан у исти мах и најбољој просветитељској
европској традицији, као и хришћанској европској традицији баш
као што је – и не мање важно – такође и идентитет који одговара „принципу реалности“, тј. и са прагматичног становишта (оног
што се на Западу најчешће назива „ realitycheck“), у потпуности се
показује као савремен и стваран.
Политички, историјски и културни фактори формирања српског националног идентитета у Републици Српској у потпуности
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су компатибилни како са европским старогрчким одређењем идентитета - код Платона и Аристотела - где се појам идентитета везује
за заједничко порекло припадника једне политичке заједнице и за
осећања пријатељства и љубавимеђу грађанима који тај идентитет деле (грчки појам таутотес и латински еквивалент identitas),
тако и на проширени појам историјског идентитета на темељу којег су се појавила савремена одређења и идеја да се „политика најприје, нарочито у прелазним раздобљима, састоји од дефинисања
идентитета.“5)
Насупрот томе, јаловост, нереалност и неевропски карактер
фундаментално нерационалног покушаја да се ни из чега створи некакав „идентитет БиХ у транзицији“, некакав транзициони идентитет „Босанаца“ - који би потом требало да прерасте у
перманентни, и пређе из варијабле у константу, уништавајући плурализам, мултикултурализам и демократију - од почетка је био
осуђен на неуспех. Један од основних разлога зашто је БиХ нефункционална и неодржива држава, зашто је то држава без будућности, лежи у чињеници да је реч о политичкој заједници без идентитета, о држави која нема ниједан заједнички датум. „Босанаца“
нема и стварање лажне и непостојеће „бошњачке нације“ није успело управо стога што је ту пре свега била реч опроцесудезидентификације. Срби у Републици Српској нису „Босанци“ и никада
то неће бити.
Покушај стварања насилног, вештачког и сасвим произвољног квази-идентитета некаквих „Босанаца“ у противречности је са
европским духом – који карактерише различитост, другост и плурализам у културном, духовном и „обичајносном“ смислу и контексту. То је, дакле, супротно од Европи иманентног factumpluralitas уграђеног у саме темеље њене историје.
Када се ово доведе у везу са чињеницом да се мисао о „европском идентитету“ уобличавала, и да се и даље уобличава не као мисао о апстрактној хомогености која поништава разлике – и да то не
може бити адекватан одговор на било који локални или глобални
облик хантингтонског „сукоба цивилизација“ – него као облик у
којем је играђанскоинационалноочувано, где је богатство различитости вредност до које се држи, и то управо у смислу у којем је
такав приступ нераскидиво повезан са стварном демократијом –
онда је јасно да ставови Републике Српске, као израз воље њеног
народа, одговарају управо овом правцу. То је такође смисао у којем
национални идентитет није само политичко него и културно и ду5)
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хов но питање српског народа. А Република Српска јесте културна
и духовна реалност српског народа.
Демократски карактер националног идентитета Српске показује се у њеном русоовском моделу, исказаном не само захваљујући њеној величини (Русо, демократија успева најбоље у мањим
заједницама), већ и кроз живу стварност „друштвеног уговора“
између народа и његових политичких представника - кроз стварност идеја слободе, правде, дијалога, отворености, сарадње. Демократија се „не може увозити“, једина стварна демократија је демократија „одоздо“, која потиче из народа, из политичке самосвести,
учествовања и политичког одлучивања о будућности.
У 14 година њеног постојања, Република Српска изграђена
је као демократска заједница самосвесних европских грађана. Таква демократија најуже је везана за слободу, за коју Русо пише:
„одрећи се слободе, значи одрећи се свог људског достојанства, па
чак се одрећи и својих обавеза.“

Многобројни теоретичари већ су указали на то да ће будућност Европе бити дефинисана демократијом – или недостацима демократије – у њој. То значи да ће, у извесном смислу,
пројекат Европске уније имати будућност у оној мери у којој
се приближи појму Европе, и колико успе у напретку и побољшању сопствене демократије.

Демократија и плурализам, дакле, срж је европске духовности и темељне европске вредности. У том духу, пре 15 година,
Жак Делор је рекао да - „уколико због постизања јединства морамо
избрисати разлике међу народима Уније она ће престати да буде
европска.“, баш као што је и један Митеран бранио Европу „у којој
ће се сви држати својих обичаја и свог идентитета.“ Данас, можемо
рећи да је, у битном смислу, питање да ли ће Европа наћи заједнички језик са Русију, уз очување а не брисање њихових разлика,
питање које ће умногоме одредити будућу политику - и светску
политику у целини.

САБИРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Шта је учињено? Република Српска данас је јача него икад;
РС је самоодржива, економски самостална, политички стабилна,
национално и политички самосвесна, модерна и европска – то је
Република Српска која је створена. Њен национални идентитет је
идеја, вредност и жива стварност, као и њена демократија, пока287

СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27.

стр.281-290.

затељ да се, као што је говорио Скерлић, од „демократије може
направити жива стварност“ а да се „људи могу уздићи до свести о
слободи“. То је жива историја садашњости и будућности Републике Српске од њеног стварања.
Шта чинити? У времену које долази, за Републику Српску
је важно:
(1) јачање њених институција, као темеља демократије, јачање демократију кроз коју се изражава и њен национални идентитет.
Један од начина да се ово учини је и да унутрашња веза која
постоји између Републике Српске и њених грађана буде још видљивија и снажнија – и да се о свим важним питањима који одређују будућност пита народ на референдуму (референдум је пар
еxцелленце израз демократије). Ако се и даље буде покушавала
оспорити легитимност и легалност Републике Српске - тако што
ће се на различите начине стављати у питање и њена ентитетска
аутономност и идентитет њених грађана - онда слободно опредељивање грађана Републике Српске на референдуму је не само
легитиман и демократски начин политичког деловања већ и неопходан начин зарад очувања националног идентитета и стечених
права. (Такође, у сличном контексту, Република Српска треба да
ради на јачању политичких установа и владавине права и политичких представништава.). Стабилизација демократских институција
и напредак у развоју грађанског друштва.
(2) Друго, РС треба да јача културне везе и сарадњу са Републиком Србијом, али и да развија и унапређује сопствену културну
делатност као израз очувања и утемељења националног идентитета као живе стварности. У том смислу, такође имати у виду факторе који су по Хобсбауму одлучујући за настанак националних
држава: жива историјска повезаност са државом, постојање компактне културне елите, националне културе и језика, и доказана
способност и виталност за ослобођење од стране доминације.6)

(3) Треће, Република Српска није никаква „српска дијаспора“ – то је аутохтоно српско становништво. То је нешто што
је стално потребно наглашавати и потврђивати у стварности.
Поништавање грађанског субјективитета у РС једнако је уништавању националне баштине и обичајности, као и покушају
разградње егзистенцијалне и институционалне основе српског народа.
6)
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(4) Четврто, РС треба да иде у корак са развојем модерних
технологија и улаже у развој науке, образовање и обуку стручних
кадрова. Инсистирање на креативности и инвентивности као предуслова савременог и модерног развоја РС. Да „самоизградња“ буде
национална навика – из ње произилазе и иницијативе, креативност
и квалитет друштвеног дискурса. Да до изражаја дође стваралачки
потенцијал сваког појединца. Имати у виду у том смислу да одлике
идентитета имају социокултурну, територијалну али темпоралну
компоненту, и да идентитет увек представља синтезу динамичке и
статичке димензије своје егзистенције.
(5) Пето, национална солидарност. Заједнички задатак српског народа данас је да се окупи око будућности националног
идентитета Републике Српске. У том смислу, врло је важно и чување међустраначког консензуса о стратешким питањима, одбране
националног идентитета, права и слободе грађана, као и социјалне
стабилности, кон сензуса који постоји у свим савременим демократијама.
На страни Републике Српске данас су и реалност и европске
вредности, и национална традиција и култура, и истина, морал и
слобода.7)
Сабирање српског националног идентитета, национална самосвест Срба као да је, са упокојењем узвишеног и незаменљивог
патријарха српског Павла, показала врлину и моралност, показала како доживљава сопствени идентитет и шта су његови темељи.
Испраћај патријарха Павла живо је сведочанство дубине, снаге и
потенцијала српског националног идентитета. Такође је сведочанство да су етичке категорије и морал жива стварност српског народа. Као и много пута у историји, ова врста духовности и данас није
само израз хомогености него и показивање правца у којем је потребно ићи. У овом тренутку тај правац изгледа да најбоље следи
управо Република Српска. Будућност српског националног идентитета почиње и ствара се у Републици Српској.
7)

Република Српска данас на најбољи начин сведочи сасвим другачију слику од представе о страшним „балканским варварима“, кроз коју је у протеклим деценијама стигматизован цели српски народ (начином који је Весна Голсворти назвала, и увела као нов
теоријски појам „империјализамимагинације“, указујући истовремено на начин како се
врши културнаколонизација. Ту су Срби приказани кроз лик детета које није у стању да
се брине о себи, о којем је потребно „бринути“ и над којим је потребно „старатељство“.
Није ни чудо онда колико љути српско „просветитељство“.Goldsworthy, V. (1998) i Goldsworthy, V. (2005).
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REPUBLIC OF SRPSKA – THE FUTURE
OF NATIONAL IDENTITY
Summary
In this article the author argues in favor of the idea of contemporary character and sustainability of national identity in Republic of
Srpska. Considering the transformations of political identity in world
theory and practice, an interrelation between the concept of politics and
the concept of identity is elaborated, together with the inner connection between politics and ethics. In the second part of the article, the
idea of European values is analysed in the context of political reality
of Republic of Srpska today, that simoultaniously reveales its character
as one of Enlightement and one of Christianity. The author concludes
the analysis by introducing the idea of democratic structure of national
identity in Republic of Srpska.
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СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ
ВОЈВОЂАНСКЕ АУТОНОМИЈЕ
Сажетак
Овај рад је ретроспектива форми организовања војвођанског
аутономног статуса. Аутор је феномену статусног положаја Војводине пришао мултидисциплинарно. У раду је користио историјски
и политиколошки приступ. Истовремено, предмету истраживања
пришао је употребом више правних метода тумачења: пре свих
догматско-нормативистички приступ у тумачењу правних извора,
без запостављања и циљног и аналогног метода, без којих није могуће на озбиљан начин истражити смисао садржаја правних аката.
На крају рада аутор износи суд о новом статуту Војводине.
Кључне речи: Војводина, аутономија, устав, статут, Србија

1. Аутономна покрајина (АП) Војводина једна је од две покрајине унутар Републике Србије. Њен статус тренутно је одређен
уставом Републике Србије изгласаном 2006. године. Устав је обавезао Скупштину Републике Србије да донесе Закон о преношењу надлежности на АП Војводину, и да дâ сагласност на Статут
Војводине чији је предлагач Скупштина АП Војводине. Полемика
која се појавила у јавности поводом овог питања актуализовала је
питање статуса АП који је често у историји доводио до политичких
сукоба и размирица, и непрестано посезао за проблематизовањем
односа централних власти и аутономних органа унутар српске државе.
2. Оно што је у уставноправној, управној и политиколошкој
теорији јасно разјашњено то је да је појам аутономије скопчан са
моделом политичког и правног уређења који је шири од локалне
самоуправе, а ужи од надлежности федералних јединица у сложе291
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ној држави (федерацији, државном савезу или конфедерацији).1)
Сама реч аутономија долази од два појма: «аутос» (αύτός) што значи «сам» или «исти»; и «номос» (νόμος) што означава закон, правило, пропис.2) Из овога би произилазило да је аутономан онај који
самостално доноси законе, или бар неке прописе, што данас, у сваком случају није баш најисправније тумачење. Данас се за аутономије или регије везује чињеница да су ти органи самостални у
обављању оних послова који су им поверени од виших инстанци
(закона, уредби и др. правних аката), али при томе њихово спровођење обављају органи тих територијалних аутономија складно
начелу целисходности, тако да виша инстанца нема право надзора
над радом ових органа, уколико је обављање послова у складу са
законима и уставом земље. Тако ове јединице не располажу оригинерном влашћу, која би јој дала атрибуте државности или пак суверености. У сваком случају неспоран је административан карактер
јединица регионалне аутономије.3) Изузетно аутономије могу доносити и прописе (веома ретко законе) из области које су у њиховој
надлежности. Готово никада тумачење законитости и целисходности ових аката не испитују какви судски органи аутономне регије.4)
Из горе наведеног следи да су аутономије «такве области које стоје
под законом, које имају заштиту закона, но туђег а не свога. То данас нису више тела која сама доносе законе, већ таква тела којима
је туђи закон подлога и граница власти.»5) Регионалне аутономије нарочито место примене имају у тржишним привредама, где се
услед неравномерног привредног развоја, јавља потреба за дерегулацијом и преношењем развојне одговорности на локалну раван
– у мање територијалне целине.6) Тако регије постају подручја у
1)

“(...) степен аутономности... је већи од степена аутономности локалних јединица, а мањи од степена аутономности федералних јединица.” (П. Николић: Уставноправо, Службени лист СРЈ, Београд, 1994, стр. 426)

2)

Л. М. Костић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штампарија Љубомира Богданова,
Нови Сад, 1940, стр. 3.

3)

S. Popović: “Federalizam i regionalizam”, NaučnosavetovanjenatemuFederacijaifederalizam, Institut za pravna i društvena istraživanja, Pravni fakultet, Niš, 1986, str. 2.

4)

На ово указују и готово сви стручњаци за уставно право. Чак и они за које аутономије
могу имати и законодавну власт, оспоравају им право да судску власт. Тако нпр. Павле
Николић сматра: “аутономни статус политичко-територијалне аутономије, односно њених аутономних јединица се испољава у сфери законодавства и извршења (администрације), али не и судства,..” (П. Николић: Уставноправо, Службени лист СРЈ, Београд,
1994, стр. 426)

5)

Л. М. Костић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штампарија Љубомира Богданова,
Нови Сад, 1940, стр. 8.

6)

S. Popović: Pravniproblemiregionalizmaunekimzapadnimzemljama, Pravni fakultet, Niš,
1980, str. 6.

292

ВладанСтанковић

Статусниположајвојвођанскеаутономије

којима треба не само да се одвија основ здравог и одрживог развоја државе, већ и да се подстакне просперитет читавог друштва, и
земље у целини.7)
Па ипак, у арени савремених геополитичких померања на
овим просторима регионализам и аутономија добијају један нови
смисао. Тај смисао неки центри моћи, у случају Војводине (али и
још неких делова Средње и Југоисточне Европе) проналазе у новој
улози коју регије треба да обаве како би се изменила нека семантичка решења «застарелих политичких облика», као што су: држава, нација, универзализам, партикуларизам и индивидуалитет.8)
Оваквом аутономном регионализму је стављено у задатак «напрезање у погледу предлагања нормативне орјентације која има пред
собом и друге елементе идентитета.»9) Овде би регионализам требало да послужи томе «да креативно доприноси цивилизовању и
ограничавању аспирација националне државе.»10) Отуда ово питање усложњава односе и појачава политичке тензије, у области, која
би требала да остане техничке природе и да има искључиво правни
карактер.
3. Када је реч о правном оквиру статуса наше северне покрајине ваља истаћи неколико фаза кроз које је Војводина пролазила. Прва аутономија, која је била више културна и просветна,
него административна, формирана је након гушења побуне Мађара
од стране хабзбуршког двора, односно званичног Беча. Новембра
месеца 1849. године царским декретом формирано је Војводство
Србија и Тамишки Банат са центром у Темишвару.11) Па иако је
ова аутономија била више формална,12) но стварна, она је за даљу
будућност Војводине означила две преломне чињенице: представљала је прво формално признање српске етничке већине у јужној
Угарској; и истовремено, оличавала је основ за надања пречанских
7)

Видети више у: S. Zeković, M. Hadžić, “Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine”, OdrživirazvojSCG–institucionalnoprilagođavanjerešenjimaipraksiEU, Ekonomski
fakultet, Beograd, 2006, str. 32. и 39.

8)

A. Lošonc: “Dekonstrukcija ideološke stvarnosti nacionalne države posredstvom koncepta
kritičkog regionalizma”, Regionalizam kao put ka otvorenom društvu: 33-65, Visio mundi,
Novi Sad, 1994, str. 61.

9)

Ibidem, str. 64

10) Ibidem, str. 63.
11) Видети у: П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш: ИсторијаМађара, Clio, Београд, 2002,
стр. 450.
12) “Ova pokrajina je ukinuta 1860. godine i priključena Ugarskoj. Međutim, stvarna mađarska
vlast u Vojvodini počinje tek od 1867. godine, kada Ugarska dobija autonomiju u okviru Habzburškog carstva.” (http://www.myserbia.net/2008111222655/srbija/istorija/istorija-vojvodine.html)
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Срба да је могуће уједињење у исту државу са браћом јужно од
Саве и Дунава.
До коначног уједињења је дошло неких седамдесетак година
касније, када се Војводство Србија укључило у Краљевину Србију, а ова заједно са Црном Гором у Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца (СХС). Од 1929. године територија Војводине је заједно
са Барањом, Илоком и Шидом (али и са Шумадијом и делом Поморавља) укључена у Дунавску бановину са седиштем у Новом
Саду. Надлежности Дунавске бановине нису се разликовале од
надлежности осталих бановина у Краљевини СХС, и потоњој Краљевини Југославији. Оне су подразумевале у основи делимичну
административну аутономију у погледу остваривања надлежности
из домена привреде, регионалног развоја, културе и образовања.
Право оцењивања законитости, а понегде чак и послова, из домена
оцене целисходности рада управе вршиле су централне власти у
Београду.13)
Аутономија Војводине ће задобити институционални оквир
у актима који су најавили федерализацију Југославије на Другом
заседању АВНОЈ-а, у Јајцу крајем 1943. године. Наговештај да би
Војводина могла добити озбиљан степен аутономног статуса у будућој југословенској федерацији обзнанио је лично вођа партизанског покрета, и потоњи доживотни владар социјалистичке Југославије, Јосип Броз. Он ће 1944. године на питање о месту и значају
Војводине у прекомпонованој Југославији у чланку «Значај одлука
АВНОЈ-а» изјавити следеће: «Без сумње Војводина ће као и друге
области које претендују на то, добити најширу аутономију.»14) Идеја о праву на аутономно организовање свих народа и народности
унутар једне регионалне творевине, наћи ће своје оправдање и у
ставу о специфичним историјско-револуционарним разлозима, географској особености Војводине у односу на остатак Србије, али и
да се живот Срба који «чине већину становништва (...) одвијао под
другачијим привредним, културним и друштвеним условима од
оних у Србији...»15) Ипак, идеја о аутономијама унутар Југославије
на крају је спроведена само за Републику Србију, а сваки покушај
да се аутономије кон ституишу и у другим републикама, сасечен је
у корену. Због тога и не чуди да је 6. априла 1945. године Главни
13) D. Grujin: AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, Novi Sad, 1977,
str. 8: “U staroj Jugoslaviji administrativna podela nije omogućavala konstituisanje Voj vodine
kao društveno-političke zajednice, i administrativno-teritorijalne jedinice.”
14) Цитат наведен у: Ibidem, str. 12.
15) Ibidem, str. 1-2.
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Народноослободилачки одбор Војводине донео одлуку да се «Војводина прикључи Србији».16)
Првобитним уставом ФНРЈ из 1946. године АП Војводина је
добила широке прерогативе власти, чије су надлежности поверене на ближе одређивање уставу Србије. Устав НР Србије из 1947.
године прецизније је дефинисао надлежности покрајине. Члан 90.
предвиђао је да «АП Војводина путем својих органа државне власти и државне управе врши аутономна права која су јој дата у надлежност уставом.»17) У делокруг тих најважнијих послова спадају:
привредна и културна изградња покрајине, управљање предузећима (у плански регулисаној привреди), доношење привредног плана
и буџета, старање о равноправности мањина, обезбеђење спровођења закона и права грађана, социјално старање и здравствена заштита, као и сви други послови које јој буде пренела федерација
или република Србија.18) Године 1948. донет је и Статут Аутономне
покрајине Војводине, који је објединио све ове надлежности у јединствен акт.19)
Устав ФНРЈ из 1953. године у члану 113, ставу 5 конституише Покрајинско веће,20) а устав НР Србије из 1953. чланом 104. по
први пут уводи и једно од начела државности (па чак и суверености), а то је «право Војводине да опозове своје посланике у Савезном већу Савезне народне скупштине.»21)
Широка аутономна права АП Војводини гарантована су и
уставом СФРЈ из 1963. године. У уставноправном смислу субјект
федерације остаје Република Србија, али се овлашћења САП Војводине необично широка за једну аутономну регију. Аутономија
обухвата не само потпуну извршну власт у широком кругу надлежности које су јој пренете од стране Републике, већ и пуну законодавну власт пренетих надлежности, и коначно, чак и судску
са Врховним судом као највишом инстанцом.22) Може се слободно
рећи да је већ тада покрајина стекла заокружени капацитет надле16) M. Savović: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004,
str. 104-petit
17) Сл.гласник НР Србије, бр. 3/1947.
18) S. Kovačević: “Prvi ustav SAP Vojvodine”, AutonomijaVojvodine: 151-163, PK SKV za političke studije, Novi Sad, 1976, str. 358-359.
19) Sl.listAPVojvodine, br. 15/48, од 27. новембра 1948.
20) Sl.listFNRJ,br.3/53, из 1953. године
21) члан 104, став 4, УставногзаконаНРСрбије из 1953. године
22) M. Savović: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004,
str. 116.
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жности које су негде превазилазиле капацитет надлежности федералних јединица у централизованијим федерацијама.
Оваква неуобичајена, и по Републику Србију свакако штетна
решења заокружена су амандмантским изменама из 1968, и оним
из 1971. године, а озваничена уставом СФРЈ из 1974. године. По
први пут у својој историји САП Војводина (заједно са САП Косовом и Метохијом), постају саставни део југословенске федерације.
Аутономне покрајине добијају своје уставе, и елементе државности. Оне постају носиоци оригинерне власти како у федерацији,
тако и у републици: «добијају органе својствене искључиво државама – председништво, уставни суд, врховни суд.»23) Покрајине су
формалноправно задржане у републици Србији, али су оне постале кон ституенти југословенске федерације, па је читава југословенска заједница постала својеврсни уставни пример хибридног
федерализма у форми асиметричне (кон)федерације.24) Република
Србија уставом из 1974. постала је нека врста државног крова (асиметрична федерација) двеју покрајина и остатка Србије, тзв. уже
Србије (или «ужаС-а»).25) СР Србија је била несамостална у доношењу било каквих одлука на републичком нивоу, јер јој је за то требала сагласност обе покрајине. Из тог разлога остала је она чувена
крилатица да о Србији одлучују покрајине, а она сама ниочему. На
федералном нивоу, глас Србије био је само један од осам гласова
«система 6+2»...26)
Како је време одмицало, а сепаратизам у јужној српској покрајини растао, тако је југословенска федерација испољавала све
већу немоћ да овај проблем реши. Коначно са доласком Слободана
Милошевића на власт крајем осамдесетих година прошлог века,
учињен је «напор да се Србија уставно кон ституише као јединствена државна заједница са свим прерогативима власти на целој својој
територији...»27) Изменама устава Србије из 1989. године одузети
су државотворни прерогативи аутономним покрајинама.
23) П. Николић: Уставноправо, Службени лист СРЈ, Београд, 1994, стр. 434.
24) D. Grujin, AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, Novi Sad, 1977,
str. 18.
25) Професор управног права на београдском Правном факултету, Зоран Томић, истакао
је чињеницу да су покрајине према уставу из 1974. године имале толике прерогативе
власти да се комотно може говорити о “недовршеним државама”. (M. Savović: Organi
upraveuteritorijalnimautonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004, str. 123)
26) M. Savović: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004,
str. 123: “Pokrajine odvojeno od Srbije istupaju u federaciji, pa su skoro ravnopravne sa drugim republikama...”
27) M. Savović: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Pravni fakultet, Beograd, 2004,
str. 126.
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Уставом Републике Србије из 1990. године предвиђено је да
аутономне покрајине (Војводина и КиМ) делокруг својих надлежности дефинишу поново статутима покрајина (као свуда у свету),
а не уставима, како је то питање регулисао устав из 1974. године.
Србија је сада, са новим руководствима у покрајинама, и променом
власти у Подгорици, имала 4 гласа у федералним телима (Савезној скупштини, Председништву СФРЈ), што је потпуно изменило
равнотежу југословенске федерације, изграђене на архитектоници
устава из 1974. године, вођену начелом «слаба Србија, јака Југославија». Устав Србије из 1990. године сачувао је устројство државе Србије по принципу једна земља са две покрајине, али је обим
надлежности смањен, са тенденцијом вођења јединствене и централистичке политике. Члан 109. Устава Републике Србије из 1990.
године предвидео је надлежности покрајина које се тичу: привредног, научног, технолошког, демографског, регионалног и социјалног развоја; права на доношење буџета и завршног рачуна; права
доношења одлука и других општих аката од значаја за грађане у
покрајини које се тичу културе, образовања, здравствене и социјалне заштите; обавезу да спроводи опште акте Републике и др.
поверене послове; те право и обавезу да формира сопствене органе, и да обезбеђује њихов рад.28) Овде се, дакле, ради о повереним
надлежностима централних власти, које централна власт може и
опозвати. На то указује чл. 112. Устава Републике Србије из 1990.
године који наводи следеће: «Ако орган аутономне покрајине, и
поред упозорења одговарајућег републичког органа, не извршава
одлуку или општи акт аутономне покрајине, републички орган може непосредно обезбедити његово извршавање.»29)
4. Међутим овакав однос републике и покрајина-е биће «разлабављен» доношењем тзв. Митровданског устава Републике Србије, новембра 2006. године, који је, у складу са новом политиком
подстицања демократског развоја мањих територијалних целина,
нешто другачије устројио ово питање. Овај устав настоји да балансира између демократских потреба за децентрализацијом власти,
и потребе заштите државног суверенитета, па је надлежност покрајине30) остала у оквиру једне регионалне аутономије познате у
28) http://www.skupstinskamreza.org.yu/upload/documents/Ustav_Srbije_lat.pdf: Устав РепубликеСрбије из 1990. године, чл.109.
29) Чл. 112 УставаРепубликеСрбије из 1990. године
30) Нажалост специфичност косовскометохијског проблема је раздвојио питање уставног
регулисања обе покрајине, тако да се уставна прекомпозиција, по тренутно важећем
уставу, тиче само АП Војводине. (О овом посебном питању за Косовско-метохијску покрајину видети чл.182, став 2 УставаРепубликеСрбије)
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уставној пракси других земаља. Осим побројаних надлежности у
погледу послова из домена просторног планирања, пољопривреде
и водопривреде, шумарства, лова, риболова, бања, лечилишта, саобраћаја, просвете, културе, спорта, здравствене и социјалне заштите (чл. 183), веома је битна уставноправна гарантија финансијске
аутономије покрајине. Уз то аутономија је добила извесне прерогативе оригинерне власти, јер према члану 186. садашњег устава
Републике: «Влада може пред Уставним судом покренути поступак
за оцену уставности или законитости одлуке аутономне покрајине,
пре њеног ступања на снагу.»31) Ово практично значи да Република
постаје страна у спору пред Уставним судом, што умањује њена
оригинерна права, а штити оригинерна права покрајине.
Такође, предвиђено је да Република донесе Закон о преносу
надлежности на покрајине-у. Завршни чин био би доношење Статута Војводине, које би на предлог Скупштине АП Војводине, требала да изгласа Народна скупштина Републике Србије. Међутим,
како за изгласавање таквог предлога још увек нема већине у скупштини Србије, он (до овог тренутка) остаје само предлог статута.
Чланом 19. Нацрта статута АП Војводина предвиђено је да
војвођанска скупштина не може доносити законе, али се одмах
наглашава да скупштинске одлуке имају статус закона у областима које су јој поверене у надлежност.32) Члан 23. предлога статута
предвиђа да у погледу мањинских права АП Војводина може по
слободном нахођењу ова права подићи на виши ниво од остатка
Републике, што је свакако неуобичајено решење. Члан 26. предвиђа се да су службени језици српски и језици националних мањина
у свим органима и организацијама покрајине. Члан 27. бави се надлежношћу покрајине. Њене надлежности тичу се:
● законодавне активности у обиму које јој је поверила Република
● извршења скупштинских одлука покрајине и закона Републике (у обиму који јој је поверен)
● прописивања прекршаја и прекршајних казни за прописе из свог делокруга
31) Чл. 186. УставаРепубликеСрбије из 2006. године
(http://www.projuris.org/DOC/zakoni/ustavno_pravo/drzava_i_ustav/01.USTAV_REPUBLIKE_SRBIJE_2006.pdf)
32) Остаје нејасно како скупштинска одлука покрајине може имати статус закона. Тако оригинерност фактичких радњи и аката из покрајинске надлежности постаје неотуђива, па
покрајина, сасвим сигурно, са уставноправног гледишта овде добија атрибуте суверености. Ове одлуке АП Војводине измештају се из правног система Србије (као управни
акти) у суверени правни систем Војводине.
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● управљања организацијама које је покрајина самостално основала у складу са законом и Уставом земље
● доношења сопственог буџета и завршног рачуна
● доношења стратешких планова привредног и друштвеног развоја
● одлучивања у погледу властитих прихода и управљање
јавним предузећима, фондовима и др. привредним друштвима чији је покрајина оснивач
● као и све друге надлежностима које јој буду поверене законом и уставом земље.33)
Члан 34, став 16 предвиђа формирање посебне развојне банке за Војводину, док се истим чланом у ставу 21. предвиђа да Скупштина АП Војводине предлаже мрежу судова на територији Војводине. Свакако неуобичајено је и решење истог, 34 члана става 17,
који предвиђа формирање Војвођанске академије наука и уметности.
5. Оно што се овде као својеврстан закључак намеће то је да
у својој основи устав и закон Републике предвиђају за северну покрајину Србије необичан вид аутономног статуса пуне аутономије
извршне власти у погледу права и обавеза који су јој додељени у
надлежност. Уз то постоји пуна законодавна надлежност у питањима која су јој поверена од стране оригинерне власти у Београду,
са том разликом што је израз закон, прецизиран термином скупштинска одлука, што је неуобичајено за статус регионалне аутономије. Ово прецизирање термина ма колико било правнотехнички исправно, ипак, наводи на закључак да су покрајински органи
неспутани у питањима из поверене им надлежности, што указује
да је поверена власт постала оригинерног карактера. Ово стечено
право постаће непорециво, и једино ће моћи бити оспоравано судским пресудама, али ће и о новим актима и радњама поново одлучивати покрајинска инстанца.
Још је једна чињеница веома занимљива. У домену остваривања мањинских права и развојне политике34) АП Војводина је слободна да примењује стандарде међународне заједнице директно.
Ово је свакако преседан који би за последицу могао имати значајније нарушавање суверенитета Републике, и даљу интернациона33) НацртстаутаВојводине, Нови Сад, 2008.
34) То је слобода АП Војводине да самостално одређује висину стандарда мањинских права (расних, етничких, културних, истородних), али и право покрајине да формира сопствену развојну банку.
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лизацију страног фактора у осетљива питања уставних надлежности.

Vladan Stankovic
POSITION OF VOJVODINA′S AUTONOMOUS STATUS
Summary
This paper is a retrospection of organizational forms of Vojvodina's autonomous status. Author had multidisciplinary approach to problem. The author used historical and political approach. At the same
time and first of all, dogmatic-normativistic approach to the interpretation of legal sources, not neglecting object and analog method, without whom it is not possible to seriously analyze meaning of legal acts
content. At the end of article author gives his opinion and valuates new
Voj vodina statute.
Key words: Vojvodina, autonomy, constitution, statute, Serbia
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Abstract
The author analyzes various forms of constitutional status of Vojvodina autonomy that came in use in 1848. It is interesting that autonomy arose from needs of the majority of Serbian people in southern
Hungary to protect their collective rights and need became the necessity
for protection of rights of minorities in the north of Serbia because of
historical and cultural specifics in that part of Serbia. The author underlines that autonomy did not have continuity in its existents, and the fact
that autonomy again become actual after the Communist System was
re-established in Yugoslav 1945th year. Autonomy was being expanded
during the period of Titoism and according to the federal Constitution
of 1974 Vojvodina became constituent of Federal State. According to
that Constitution (and the Constitution of the Republic of Serbia) Voj vodina had right for veto on institutional acts and decisions of Serbia.
Constitutional changes in 1989 reduced this right, and in 2009 new Statute of Voj vodina re-extended this right.
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ACHIEVEMENTS AND FAILURES
OF DEMOCRATIC GOVERNMENTS
IN SERBIA AFTER 2000
Summary
In the article “Achievements and Failures of Democratic Governments in Serbia” Dr Pribicevic analyzed transition in Serbia after
2000. As a greatest achievements he pointed out that democracy become “only game in the town”, that political killings were stopped, that
Serbia again become part of world and european community and that
standard of living has improved. On the other side, Dr Pribicevic underlined slow EU integration process, joblessness, corruption and organized crime as a greatest challenges for new democratic governments
in Serbia after 2000. His conclusion is that only through the concrete
process of acceding to the EU Serbia will be able to reach a certain level
of standards and accept EU values and rules of behavior. Without fast
concrete steps towards EU Serbia will continue to be preoccupied with
its own past and myths.
Key words: Europe, the European Union, Serbia, achievements and failures of
Democratic Governments.

After ten years of fighting Slobodan Milosevic’s authoritarian regime, the people of Serbia finally overthrew him on October 5, 2000.
They were expecting that pretty soon Serbia would soon join the EU,
that the economy would flourish, that the standard of living would be
higher and unemployment lower. Ten years on, Serbia is not even a
candidate for EU membership. Serbia did not hand over General Ratko
Mladic to the Hague Tribunal. The standard of living - with the average
salary standing at 300 Euros - ranks amongst the lowest in Europe. The
problems are obviously much bigger and deeper than many could have
even imagined ten years ago. Serbia with its history, problems with Ko303
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sovo and Metohija and its own tradition was the framework in which
the post-2000 changes took place.
In this article I will firstly outline the positive achievements since
2000. Then I will present the main failures and go on to explain why
reforms have been so slow. Why is Serbia lagging behind many other
countries in transition?
Before outlining the positive achievements let’s start by giving a
brief overview of what has happened in Serbia in the decade behind us.
Serbia has over the past decade witnessed constant fighting between the
parties of the so-called democratic bloc. The main problem was that the
two leading politicians who had replaced Milosevic, Serbian Prime Minister Zoran Djindjic and Yugoslav President Vojislav Kostunica, spent
the vast majority of their time in an exhausting political conflict instead
of trying to reform the state structures, the judiciary, police, army, education, health system. None of Serbia’s chief institutions were working
properly – the parliament was blocked, the National Bank Governor
was sacked and the new one was not properly appointed; presidential
elections were obstructed three times in a row and Serbia had no President for quite some time. Furthermore, Prime Minister Zoran Djindjic
was assassinated in March 2003.
During last decade Montenegro left the Union with Serbia and
became independent in June 2006. Serbian south province Kosovo
proclaimed its own independency in 2008. Kosovo is a particularly painful issue since it is considered to be the cultural and religious heart of
Serbia. As opposed to the success stories of some other transition countries like Slovenia, Hungary, the Czech Republic, which were taking
big strides towards the EU and NATO, the new authorities in Serbia
had to address the problems of the past. The new democratically elected
governments had to deal with Kosovo and Metohija, the breakup of the
Union of Serbia and Montenegro, Slobodan Milosevic’s handover to
the ICTY. They still have to find and hand over Bosnian Serb General
Ratko Mladic indicted for war crimes.
If one also takes into account the 1990s, during which Serbia
went through wars, sanctions, poverty, hyperinflation, NATO air strikes, the devastation of its economy and a massive brain drain of its
young and well educated people, it is not difficult to understand why
Serbia is still lagging behind some other former Yugoslav states in EU
integration. Not to mention countries like Hungary, Poland or Slovakia,
which were far behind Serbia only twenty years ago.
Now, I will try to answer the question : what were the achievements of October 5th 2000? The most important one is that democ304
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racy, to quote Linz’s famous phrase, has become the “only game in the
town”. That means that governments peacefully step down after losing
elections – this is exactly what happened in early 2004. when Zoran
Zivkovic’s DOS Government was replaced by Kostunica’s. Furthermore, there have been no more political assassinations. The Milosevic
regime had caused the death of thousands of people in the wars in the
nineties and killed a number of political opponents, including Former
Serbian President Ivan Stambolic, four members of Vuk Draskovic’s
Serbian Renewal Movement during an attempt to assassinate him on
the Ibar Road, journalist Curuvija and many others. Prime Minister Zoran Djindjic was also killed but by organized crime members and remnants of Milosevic’s security structures.
Second, the standard of living has improved. The improvement
is radical and obvious when one compares the last years of Milosevic’s
regime, when salaries averaged around 20 DM, and today’s average salary of around 300 Euros. Many professionals, doctors, solicitors, managers, engineers earn 1000 Euro a month or more. After two decades,
a great number of people are again able to draw credits and buy flats,
cars, furniture. The problem is that many people still cannot afford new
cars, new furniture or a holiday out of town.
The fact that living standards have improved in Serbia notwithstanding all the problems is substantiated by a number of public
opinion surveys clearly showing that the situation has changed. According to a Medium Gallup September 2008 survey, Serbian society increasingly resembles the positive trends in transition countries. For example, 1.3% of the respondents defined themselves as upper class, 14.1%
as upper middle class, 26.4% as lower middle class, 37.7% as working
class and 15.5% as lower class. Moreover, as a Strategic Marketing survey shows, over 47% of the citizens think that Serbia is heading in the
right direction and fewer, 38% , disagree.1) These percentages not only
demonstrate that optimism prevails amongst Serbian citizens, but that
the economic situation is improving as well.
After Milosevic was overthrown, Yugoslavia (later on Serbia and
Montenegro and then Serbia) rejoined the UN and other international
institutions, including the Council of Europe and OSCE, and opened
its borders with the neighboring countries. The national currency, the
Dinar, is relatively stable and inflation does not exceed 10%. Serbia
applied for membership in the Partnership for Peace program and is on
the road to the EU.
1)

S. Logar, “Value Orientations of Voters and Abstainers”, in Birači i apstinenti u Srbiji (Voters
and Abstainers in Serbia), 2007 Friedrich Ebert Stiftung, p 93.
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Milosevic was extradited to the ICTY and a new Law on cooperation with the Tribunal was adopted in April 2002.
Furthermore, large companies manufacturing cement, beer, sugar, iron, telecommunication, cigarette businesses, media have been
sold to foreign investors and have restarted production. Foreign companies have again appeared in Serbia. The largest state banks, such as
Udruzena beogradska banka, Beogradska banka, Jugobanka and Invest banka, have been closed and numerous foreign banks from Austria,
Greece, Italy entered the Serbian market.
Milosevic’s laws stifling media and university freedoms were
abolished. Serbia joined in the new Bologna education process. The
Serbian Parliament voted a new Constitution in 2007, replacing Milosevic’s.
These are the main achievements of 5th October. What are the
main failures of the post-2000 democratically elected governments?
First and foremost, the EU integration process is too slow and the new
political elite has failed to fulfill one of its main promises made in 2000
- membership in the EU. Serbia is still waiting to get the SAA (Stabilization and Association Agreement), which is prerequisite for obtaining
the status of candidate state. Problems in cooperation with the ICTY,
i.e. the extradition of war crime indictee Mladic is the chief reason why
Serbia is still far from EU membership.
Second, a great number of people are still dissatisfied with their
living standards although the economic situation has improved. Serbia’s citizens had expected a better life if not immediately after Milosevic’s downfall, then within a couple of years. Like citizens in all
post communist countries, their expectations were too high, and then,
when their hopes were not fulfilled, they became totally disappointed.2)
Unfortunately, many of them are dissatisfied with their lives with good
reason. After the revolutionary changes in 2000, a lot of people lost
their jobs but new ones were not created. The prices of electricity, rent
and public utilities have risen more than five or six times. Prices have
almost reached Western standards but the average salaries stand at only
around 300 Euro (according to official data, the average salary in Serbia
is 32,500 Dinars i.e. around 300 Euros).3)
One of the gravest problems is joblessness, with the unemployment rate now exceeding 20%. According to official data, it stood
at 18% in 2008.4) The situation is especially difficult in the rural com2)

R. Dahrendorf, Reflections on the Revolution in Europe, Chato and Windus, London 1990.

3)

Blic, Belgrade, May 25, 2009.

4)

Business magazine, Belgrade, May 4, 2009.
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munities, where more and more people have been literally starving. The
biggest problem is faced by workers who have lost their jobs but have
no prospect of finding new employment. The worst situation is in towns
like Bor, Negotin, Kragujevac, Valjevo, with big old socialist factories,
which are not working, and there are no new private initiatives that would create jobs for the redundant workers.
Serbian transition looks even gloomier when compared with that
in some of the neighboring countries. For example, Serbia’s GNP rose
from 13 to 33 billion Euros in the period. In Croatia, with a population
40% smaller than that of Serbia, the GNP rose from 25 to 48 billion
Euros. In Hungary, with 35% more residents than Serbia, the GNP rose
from 60 to 105 billion Euros. Serbian exports amounting to 11 billion
are still the lowest in the region. All in all, despite all its efforts, Serbia
has been unable to make up for the time lost in the nineties or even reach the level it attained in 1990. Its GNP is still 20% lower than it was
in 1990, before the war started. Its industrial production is half of what
used to be in 1990.5)
Last but not the least, notwithstanding all government endeavors,
Serbia is still grappling with corruption and, to a less degree, with organized crime. Corruption is not only “eating the society from the inside”
but also turning away foreign investors since they do not know what
they can expect when they enter a foreign country with a high level of
corruption. With 3.4 points, Serbia ranks 85th on Transparency International’s Corruption Perceptions Index of 180 countries in 2008.
Truth be told, Serbia was one of the worst countries in the world
in terms of corruption back in 2000, when it scored only 1.3 points on
the Index. Over the recent years Serbia achieved some results in fighting organized crime and corruption. A number of criminal groups have been arrested, especially during the campaign after the assassination
of Prime Minister Zoran Djindjic. The people who assassinated him
(Lukovic, Spasojevic) were killed or arrested and sentenced by court.
Police are investigating a number of cases of corruption in the medical
profession, courts, sports and university. Suspected have been arrested,
among them some prominent professors and doctors as well as solicitors. The police are also investigating the most popular Serbian soccer
player ever and most popular folk singer suspected of pocketing millions from transfers of soccer players to Western teams in the 1990s and
early 2000s. Zrenjanin mayor and member of the ruling Democratic
Party Goran Knezevic was arrested on suspicion of corruption in late
5)

Politika, Belgrade, June 21, 2009
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2008. In June 2009, the police arrested the Mayor of another Serbian
town, also suspected of corruption.
At the beginning of the 2010 Serbian police launched action against the big gang of criminals who were smuggling drugs from Latin
America to Europe.
Serbian President Tadic at a recent convention of his Democratic
Party, said that all political parties as well as many other professions in
society were deeply embroiled in corruption, vowing that: “Serbia is
tackling corruption and we will win this battle”.6) His following statement is very important: “Only with this fight will we be able to create a
different system of values in Serbia”. But Serbia still has a long way to
go to attain European standards in combating corruption and organized
crime.
Now I will try to answer the question why Serbia during its transition achieved not as much as its citizens had expected after 2000?
Herewith several possible explanations. One of the main reasons
was the constant quarreling within the former democratic opposition
and subsequently ruling parties in Serbia. Ever since they were established in the late eighties and early nineties, the democratically oriented parties spent the following twenty years fighting and quarreling
amongst themselves. They united only twice, in 1996 and 2000; the
latter accord lasted less than three years. They beat Milosevic twice
during these respites (in 1996, when they won the local elections and
in 2000, when they won the federal presidential and parliamentary elections). By spending the remaining twelve years in opposition and disunity, they allowed Milosevic to wreak havoc across the country.7) After
they assumed power in 2000 they continued with their old habits as I already mentioned at the beginning of this article. The political stand-off
between Djindjic and Kostunica slowed down reforms in all segments
of society, including the security sector. On the other hand, these slow
reforms in security sector have greatly contributed to Serbia’s inability
to extradite Mladic, which has in turn directly impacted on its progress
towards the EU.
More importantly, the stand-off between Djindjic and Kostunica
has obstructed Serbia’s break with its past. The political elite had not
had enough strength to confront its own public with the crimes the Milosevic regime committed in the nineties. Also, most people still do not
have impression that Milosevic lost all the wars he waged, including
6)

Blic, Belgrade, May 31, 2009

7)

See more in my book Vlast i opozicija u Srbiji ( Power and Opposition in Serbia) published
in 1997 by B92, Belgrade.
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the last one against NATO in 1999. Finally, this failure to make a clean
break with the previous regime has deprived a great many people of
the opportunity to learn why values such as state of law, protection of
minorities, human rights are important for society. Some of them still
do not understand that the fight against Milosevic was a fight between
an authoritarian society, which committed crimes against its own people and people living in neighboring countries, and another democratic
society based on democracy, civil society, market economy. What may,
however, prove to be the most dangerous is that the young generations
do not have the opportunity to learn enough from the mistakes made in
the past – simply, the majority of youngsters do not have a clear idea
about what the Milosevic regime had really done to all the people in the
region in the nineties.
Second, the post-2000 governments have not had the strength
and political will to launch the necessary reforms in the public sector.
Pensions are still paid from the budget and account for much of the
budget deficit. The health system is at the 1970s level. Education was
destroyed during the Milosevic regime and has not recovered yet. Restitution of seized property has not been carried out yet.
Last but not the least, despite all its good will, the EU has not demonstrated enough understanding for Serbian problems. Preoccupied
with its own problems, the West has not paid too much attention to the
fact that the case of Serbia as well as other former Yugoslav countries
differs from that of other post-communist countries. That it is not the
same to deal with Poland or Hungary, which were hardly waiting to disassociate themselves from Russia, and Serbia on the other hand. The
West has not paid enough attention to the fact that Serbia is a deeply
divided and traumatized society which can be reformed only by making
progress in EU integration and approaching its standards, not by constant conditioning.
It is very important to say that despite all these problems, Serbia
got a government with clear pro European and pro reformist mandate
in 2008, for the first time since 2000. President Tadic first won the presidential elections in February 2008 in a run-off against Radical Party
candidate Tomislav Nikolic and later, in May 2008, pro-European parties won the parliamentary elections. And just as everyone expected
Serbia to get on the fast track to Europe, a financial and economic crisis
erupted in the whole world and everything has again been postponed.
The growth rate of Serbia’s economy slowed down, foreign investors
froze their investments (Italian car manufacturer Fiat, for example), the
Dinar devalued against the Euro. People in Serbia again started losing
their jobs and the salaries went down.
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Another issue impacting on Serbia and its headway is the apparent delay in future EU enlargement. Three reasons caused this slowdown. First, the feelings among old EU member-states started to change in 2004, after the “big bang” when ten countries joined the EU. As
Vice-President of the European Commission responsible for Enterprise
and Industry Commissioner Günter Verheugen recently put it: “The old
members lost enthusiasm for enlargement. Part of European leaders as
well as business circles were not prepared to pay the full price of enlargement.”8) Second, the general opinion in the EU is that the accession of
Romania and Bulgaria was premature and not in accordance with their
real progress and, third, the fact that 2009 was election year in the most
important European country – Germany - and that its politicians didn’t
want to raise this controversial issue during the campaign. All these elements have slowed down the process of EU integration of all Western
Balkan countries, including Serbia.
President Tadic in his speech in Switzerland showed that he understood the problems EU is facing but he also stressed that the EU has
to show some signs of good will if it wants to bring stability to the Western Balkans. Tadic said that: “Because of the unfortunate combination
of the post-Lisbon constitutional confusion and the global financial crisis, the impression at the moment is that the EU simply is not prepared
to accept countries of the Western Balkans as fast as we all wanted. EU
membership seems to be more distant today than was the case five years
ago”. He also said that the EU should not think about an “exit strategy”
where enlargement to Western Balkan countries is concerned. “If it is
reluctant about further enlargement, Europe ought to bear in mind that
it will have to spend more money to put out periodical fires and solve
forthcoming crises than to complete the enlargement process,” he warned.9)
Serbian citizens desperately need some concrete moves from EU
after 15 terrible years of wars and sanctions and 10 years of waiting for
a better life. The EU idea still enjoys a lot of support amongst Serbian
citizens, but this support has started waning for the first time in 2008.
As one of the leading Serbian researchers of values Dragan Pantic of
the Institute of Social Sciences wrote in his book: “The attitude that
Serbia should join EU has predominated over the past ten years and
only slightly oscillated around a two-thirds majority. The percentage of
opponents to Serbia’s integration in the EU is approximately five times
8)

Blic, Belgrade, May 25, 2009

9)

Blic, Belgrade, May 10, 2009
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smaller than the percentage of Euro-enthusiasts”.10) But this support has
started to decline for the first time since 2000. According to a public
opinion survey by Strategic Marketing, support for EU integration fell
from 67% in May 2008 to 61% in December 2008.11)
Support for the EU has fallen partly because of the Kosovo issue
and the recognition of its independence by most EU states, and partly
because of the fact that people of Serbia have been waiting for some
concrete and visible moves by the EU too long. Something they can see
or “eat”. Therefore, these concrete moves by the EU are necessary because Serbia will be able to reach a certain level of standards and accept
EU values and rules of behavior only through the concrete process of
acceding to the EU. The case of Bulgaria and Romania is the best example how membership in the EU can be useful where transition countries
are concerned. Namely, notwithstanding all remarks on the premature
membership of the two countries, the fact is that both of them, especially Romania, have since made progress in political and economic reforms. To be fair, neither were doing better than Serbia at the time they
joined the EU.
The decision by the European Commission to allow the citizens
of Serbia to travel to the EU without visas as of January 1, 2010 was a
positive sign indicating that things are finally moving in the right direction. Also in December 2009 European Commission defrosted Interim
agreement between EU and Serbia. The next step should be the signing of the Stabilization and Association Agreement as a precondition
for acquiring the status of candidate state. The Netherlands should finally give up opposing the Serbian signing SAA because of Srebrenica
and General Mladic. This argument is understandable, but on the other
hand, it should be borne in mind that Serbia is doing its best to find and
extradite General Mladic and that it had already handed over all other
war crime suspected including Slobodan Milosevic, his successor Milan Milutinovic, a number of army and police generals and former Bosnian Serb President Radovan Karadzic. On the other side, government
in Belgrade should work harder on reforms in the public sector, continue combating corruption and searching for Mladic. Without concrete
steps towards the EU, Serbia will continue to be preoccupied with its
own past and myths.
10) D. Pantic and Z. Pavlovic, Political Culture of Voters in Serbia, Institute of Social Sciences,
Belgrade, 2009, p. 149.
11) Politika, Belgrade, January 21, 2009
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ОгњенПрибићевић
ПОСТИГНУЋАИНЕУСПЕСИДЕМОКРАТСКЕ
ВЛАСТИУСРБИЈИПОСЛЕ2000.
Сажетак
У овом чланку који носи назив ,,Постигнућа и неуспеси демократске власти у Србији’’ др Прибићевић анализира транзицију
у Србији после 2000-те године. Као највећа постигнућа он наводи да је демократија постала ,,само игра у граду’’, да су политичка убиства заустављена, да је Србија поново постала део света и
Европе и да је животни стандард побољшан. Са друге стране др
Прибићевић указује на споре европске интеграције, незапосленост, корупцију и организовани криминал као на највеће изазове
за нову демократску власт у Србији после 2000-те године. Он закључује да ће само придруживањем ЕУ и прихватањем европских
вредности и закона Србија поново бити способна да достигне одређени стандард. Без брзих и конкретних корака према ЕУ Србија
ће наставити да буде заокупљена својом прошлошћу и митовима.
Кључне речи: Европа, Европска унија, Србија, неуспеси и постигнућа
демократске власти.
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ЕТИЧКО ОПРАВДАЊЕ ЗА
ПРИБЕГАВАЊЕ СИЛИ: ПРАВЕДНИ
МИР УМЕСТО ПРАВЕДНОГ РАТА
Сажетак
Проблем који се тиче прибегавању сили на међународном
нивоу, прецизније: етички, морални и политички аспекти такве
кон стелације, репрезентује једно од најважнијих и најинтригантнијих теоретских димензија актуелне светске политичке сцене. У
том контексту, концепт праведног рата представља дискусиони нуклеус за елаборирање тога специфичног проблема. Са једне стране, овај есеј идеју праведног рата третира као могући узрок етичке
кон фузије у садашњој међународној политици (утицај традиционалне представе ратовања државе против државе на формулисање нормативних стандарда за отпочињање и вођење рата, проблем
легитимизације међународне партиципације у сфери унутрашње
државне репресије итд.). Са друге стране, модерна варијанта (реформулисање) традиције праведног рата (попут теорије Мајкла
Волцера) се одређује као релевантно кон цептуално средство, које
(са својим такорећи класичним вредносним оквиром) представља
полазишну тачку сваког амбициознијег разматрања правде повезане са употребом силе у међународним односима. Есеј се закључује разматрањем могућег етичког и политичког померања анахроне
теорије праведног рата ка концепту праведности у употреби присиле у међународној политици, то јест ка хуманитарној интервенцији и „телеолошкој димензији“ праведног мира.
Кључне речи: праведни рат, праведни мир, jus ad bellum, jus in bello,
Мајкл Волцер.
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УВОД
Више или мање за сваког онога, што је случај и са аутором
овога текста, ко је „без пушке у рукама“ (и без воље да ту „пушку“
подржи на било који начин) преживео НАТО бомбардовање СРЈ
(или било које друго бомбардовање или испољавање војне силе,
а посебно оне чија је „парадигматична праведност“ постала опште место), свака форма подсећања на исто представља одређену врсту, послужићу се еуфемизмом, не баш претерано пријатне
„емоционалне реминисценције“. Наравно, остављајући по страни,
колико је то могуће, индивидуалне „колатерално-афективне“ импликације таквог искуства, а задржавајући исходишну слободу индивидуалне скептичности према етичким разлозима и дометима за
безусловно потенцирање силе у решавању било ког проблема, са
„полу-идеалистичком“ дистанцом на то какав свет јесте и ко га таквим заправо чини (још од Тукидида: они са „очишћеним прљавим
рукама“ или они са „мером запрљане чисте савести“), рад ће се
бавити ваљаношћу тврдње о „потпуној победи“ теорије (доктрине)
праведног рата. У том смислу, централно место рада представља
критика схватања Мајкла Волцера (Michael Walzer) као најутицајнијег модерног пропонента тога „тријумфа“. То пропитивање је
реализовано на два нивоа: (1) с обзиром на чињеницу да теорија
праведног рата има дугу традицију која сеже до светог Августина
из Хипа, критика је једним делом заснована на њеној историјској
развојности (трансформисању), на одређењу и анализи еволутивних вертикала (принципа, нормативних стандарда и домета) које
је кон ституишу; те (2) с обзиром на процес глобализације, без нужног формирања глобалне државе, критика резултује закључком
о анахроности Волцерове теорије праведног рата (то јест теорије
праведног рата уопште) и предлаже концептуалну фокусираност
на праведни мир. Ово никако не значи да су занемарене и неке иманентне недоследности Волцерове теорије праведног рата, као и да
се негира њена изузетна важност за елаборирање односних питања у формулисању идеје етичког мира, то јест примата категорије
људске наспрам националне безбедности и категорије хуманитарне интервенције наспрам рата.
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1. ГЕНЕЗА КОНЦЕПТА ПРАВЕДНОГ
РАТА: ОД СВЕТОГ АВГУСТИНА ИЗ
ХИПА ДО ХУГА ГРОЦИЈУСА
Модерна доктрина праведног рата се најчешће, као и традиционална варијанта, базира на принципима (условима или критеријумима) разврстаним у две основне групе: (1) jus ad bellum-односи се на „атрибуте“ повезане са праведношћу отпочињања рата; и
(2) jus in bello- односи се на „атрибуте“ повезане са праведношћу у
рату.1) Када се ради о традиционалном концептуалном размештају,
списак онога што улази у ове две групе обично варира од аутора
до аутора, али не на начин да изражава неке релевантније теоретске дискрепанце, обично се односи на степен општости одређених
начела. Збирно посматрано, традиционална поставка jus ad bellum
подразумева следеће критеријуме: (1) одговарајући (квалификован, меродаван или легитиман) ауторитет („опредмећену закониту
власт“)- држава може да зарати само ако је та одлука донесена од
стране адекватне институције, личности или тела (генерално признатих и са довољним степеном политичке компетентности, то јест
од стране овлашћеног представника сувереног политичког ентитета), сагласно примереном (прописаном) процесу и јавним декларисањем рата како на унутрашњем плану тако и у смеру непријатељске државе (прави ауторитет подразумева контролу употребе силе
и могућност одлучивања о престанку њене употребе); (2) праведан
разлог- држава може да зарати само у случају да има праведан повод, исходишно се реферирао на самоодбрану од спољног напада,
подразумева и заштиту невиних, одбрану савезника, повраћај освојених територија и кажњавање преступника (починитеља „зла“);
(3) исправне намере- „унутрашња“ државна мотивација за улазак
у рат мора бити по себи праведна, она мора бити морално компатибилна очувању праведног разлога и, као таква, не обухвата: жељу за територијалном експанзијом, застрашивањем, „генотипску“
мржњу непријатеља, освету или било какву форму доминације; (4)
последње средство - држава треба да уђе у рат тек онда када је исцрпла све друге мирољубиве (разумне) опције за избегавање оружане колизије (у овом контексту посебно место заузимају дипломатски преговори); (5) разборита вероватноћа (извесност) успеха
1)

Овоме се у делима неких аутора (нпр. види Orend, B. „Justice after War“, EthicsandInternationalAffairs, 16(1), 2002, стр: 43-56.) додаје и категорија jus post bellum, која се односи на пост-конфликтни период преласка ка миру и која укључује: (1) пропорционалност
и јавност; (2) одбрану (нарушених) основних права; (3) дистинкцију између лидера,
војника и цивила; (4) фер суђење лидерима; (5) суђење војницима који су починили
ратне злочине; (6) компензацију; и (7) рехабилитацију (укључује демилитаризацију и
разоружавање, образовање у смеру људских права и сл.).
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- држава не треба да ратује уколико не може да предвиди његов
(„позитивни“) развој и утицај на ратну кон стелацију (нпр. спречавање масовног насиља); (6) пропорционалност циљева и усмереност ка миру - морално добро као консеквенца рата мора превазићи природну и неизбежну штету нанету ратом (бенефиције морају
бити сразмерне или веће од ратног страдања), а најважнији аспект
ратовања треба да буде успостављање међународне безбедности,
стабилности и мирољубиве сарадње. Тра диционална поставка jus
in bello обухвата следећа начела: (1) пропорционалност средстава
- за разлику од критеријума у сфери jus ad bellum који се односи на
утилитаристички прорачун исхода пре него што је одлука о уласку
у рат донета, овај критеријум се односи на акције по започињању
рата и подразумева избегавањем свега онога што се може окарактерисати као прекомерна и непотребна употреба силе (односи се
на тортуру и друга средства mala in se); (2) дискриминацију или заштиту (имунитет) цивила (не-ратника) - обухвата дефинисање ратника и не-ратника (цивила), који не могу бити предмет употребе
силе, те њихову заштиту (категорија цивила традиционално обухвата: децу, старце, жене које нису ангажоване у војсци, рањењене
војнике, ратне заробљенике, сељаке итд.).2)
За старе Грке максима „помози пријатељу, нашкоди непријатељу“ представља први принцип друштвене интерактивности, па
је у хеленском свету морално добро и задовољство у наношењу
штете непријатељу врло утицајна етичка варијабла.3) Хераклит је
сматрао да рат нема телеолошку димензију, он је идентичан са егзистенцијом per se, рат једноставно јесте. За Аристотела, рат донекле представља „природну вештину стицања“ која за циљ има
покоравање оних (варвара) који су од природе створени за покоравање а томе се опиру (таква врста рата је „природно оправдана“),
док за Платона рат представља резултата потребе за проширењем
граница полиса, узрокованом повећањем броја становника потреб2)

Види Johnson, J. T. MoralityandContemporaryWarfare. Yale University Press, New Haven, 1997, стр. 28-29; Mattox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar. Continuum,
New York, 2006, стр. 9-11; Orend, B. „Walzer on Resorting to Force“, CanadianJournalof
PoliticalScience/Revuecanadiennedesciencepolitique, 33(3), 2000, стр. 525-526; Elbe, J.
„The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, TheAmericanJournal
ofInternationalLaw, 33(4), 1939, стр. 665-688; и Fixdal, M. и Smith, D. „Humanitarian Intervention and Just War“, MershonInternationalStudiesReview, 42(2), 1998, стр. 283-312.

3)

Види Аристотел Реторика. Независна издања 40, Београд, 1987, 1362б-1363а, стр. 3839; Платон Држава. Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1983, 470ц, стр.
160.; Blundell, M. W. HelpingFriendsandHarmingEnemies. Cambridge University Press,
Cambridge, 1989.
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них за његову потпуну функционалност.4) Сократ природно непријатељство представља као оно између Хелена и варвара, док сукоб
између Хелена, који су природни пријатељи, указује на аномаличност Хеладе и назива се неслогом.5) Дакле, док непријатељство између хеленских полиса и варвара изражава нешто подразумевајуће
и очекивано, дотле је непријатељство и ратовање између хеленских
полиса манифестација нечега што је изопачено и проблематично.
Поред овога, у античкој Грчкој је постојало и идентификовање праведног рата са успешним ратом.6)
И мада је Аурелије Августин или Свети Августин из Хипа
(356-430) био велики поштоватељ дела Цицерона (106-143), који
се бавио проблематиком праведног рата, Августину (несумњиво
„хришћанском филозофу“ неоплатоничару)7) припада част првог
великог креатора теорије по којој рат може да буде третиран као
праведан.8) Августин је своју „онотологују кон тролисаног насиља“
оријентисаног ка потрази за правдом супротставио „пацифистичкој онтологији“ Новог завета (моралном универзализму хришћанске теологије), јер његова полазна премиса је да стање мира може
да значи и конзервацију неправедног status quo-a.9) По Августину,
земаљска добра су ограничена и контингентна, а њихова вредност
се мери доприносом остварењу небеских добара. Највише од свих
земаљских добара је мир, зато што омогућава успостављање грађанског живота, који је предуслов за досезање како земаљских тако и небеских добара. Парадокс релације хришћанског императива
љубави према своме ближњем и, не само алтернативе већ и обавезе, заштите других од оних који их повређују и наносе штету,
Августин разрешава усредсређеношћу на индивидуалне мотиве,
то јест на усмереност индивидуалне воље, које је двоструко: (1)
нечије чињење гравитира ка Богу и мотивисано је љубављу према
ближњима; те (2) нечије чињење гравитира ка земаљском добру и
мотивисано је земаљском љубави. Због тога што су политички чинови аналогни индивидуалним чиновима, добар владар (суверен)
4)

Аристотел Политика. Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1984, 1256б, стр.
13; и Платон Држава. Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1983, 373б-374,
стр. 52-53.

5)

Платон, Држава, op. cit., 470ц, стр. 160.

6)

Nussbaum, A. „Just War: A Legal Concept?“, MichiganLawReview, 42(3), 1943, стр. 453.

7)

Види Mattox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar, op.cit., стр. 92-161.

8)

Ramsey, P. WarandtheChristianConscience:HowShallModernWarbeConductedJustly?
Duke University Press, Durham, 1961, стр. 15.

9)

Elshtain, J. B. „Introduction.“ у Elshtain, J. B. (ed.) Just war theory, Blackwell, Oxford,
1992, стр. 4.
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своје одлуке доноси у сагласју са различитим интересима и („солидарном или емпатичном“) бригом за друге, а не због било које форме себичне супериорности. Међутим, владарева емпатичност, за
Августина, не представља ништа „сублимирано или рафинирано“,
она за безбожнике, пре свега, подразумева захтев за казном, рат за
заштиту невиних и против неправде постаје дужност и предуслов
за мир, који није пуко одсуство насиља већ представља идеју нормативно одређену као „системска“ усклађеност генерисана преко
кон ституисања одговарајућих хијерархијских односа.10)
Римска империја Августиновог доба је била поприлично
другачија од оне у којој је живео Цицерон (налази се пред потпуним колапсом и наизглед је хришћанска), али зарад идејне компарације (анализе утицаја), Августинове критеријуме праведног рата
је најбоље представити паралелно са Цицероновим критеријумима: (1) одговарајући ауторитет - код Цицерона је оличен у Сенату
који доноси одлуке о уласку у рат пошто добије сагласност богова
преко специфичног свештеничког ранга (fetiales који чине collegium fetialium), код Августина се аналогно ради о сувереном владару,
чији поданици имају обавезу учествовања у од суверена проглашеном рату, са могућношћу да сам Бог детерминише ратове, усмери
вољу суверена, божанског намесника, која је за поданике недискутабилна (код Августина не срећемо процедуралне аспекте праведног рата, док код Цицерона рат мора бити или јавно објављен или
манифестован као ултиматум за кориговање нанете штете); (2) праведан разлог - код Цицерона обухвата одбрану државе од варварске
инвазије, одбрану угледа и сигурности државе, освету за неправду,
одбрану сигурности и угледа савезника и иницирање рата по заповести богова према инструкцијама collegium fetialium-а, док код
Августина (чији ставови представљају теоријски амалгам његових
претходника и трансцендирају раније формулисане праведне разлоге) обухвата одбрану државе од спољног напада, одбрану угледа
и сигурности државе (уз напомену да симултани ангажман на оба
циља може бити немогућ и да државни углед не може бити повезан
са неправедним разлозима), освету за неправду и кажњавање народа који нису предузели ништа против легалних или моралних преступа својих припадника, одбрану савезника, покоравање Божанској заповести за улазак у рат и повраћај онога што је неправедно
узето (код Цицерона ратови који се воде за славу су неправеднији
од одбрамбених пандана, док код Августина разлог за отпочињање праведног рата једне државе мора бити праведнији од разлога
10) AugustineCityofGod. Penguin Books, Harmondsworth, 1984, књига XIX, стр. 862, 870872.
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супарника - ово се може сматрати последицом „онтолошке несавршености“ света); (3) исправна намера - код Цицерона она значи да
ратови не смеју бити вођени због територијалне експанзије, повећања моћи или „пуког“ крвопролића (а манифестна је објавом рата), код Августина да ратови не смеју бит вођени због територијалне експанзије, да они који воде рат не смеју уживати у „слабости“
својих противника, да рат треба да третирају као озбиљну неминовност и да се они који су овлашћени да воде рат никада не смеју
понашати на начин да провоцирају (за Августина праведан разлог
не значи да ће суверенов одговор бити пропраћен исправном намером); (4) последње средство - за Цицерона објава рата или ултиматума представља (у смислу одбијања или прихваћања) последње
средство мирног решавања несугласица, док за Августина кад год
је то могуће несугласице треба решавати мирним путем (мада он
нигде експлицитно не тврди да се пре уласка у рат све друге могућности морају исцрпсти); (5) разборита вероватноћа (извесност)
успеха - код Цицерна овај услов не срећемо, а код Августина, за
разлику традиције чији је званични родоначелник, праведан рат
може бити праведан чак и ако се изгуби; (6) пропорционалност циљева и усмереност ка миру- код Цицерона пропорционалност не
срећемо експлицитно, а пожељни резултат рата је мир без обмане,
док за Августина анулирање недостатка мира представља прави
циљ свих ратова и он се води због, не било каквог мира, већ због
досезања „бољег“ мира или већег добра; (7) jus in bello пропорционалност средстава- за Цицерона ратна одмазда и кажњавање
мора бити ограничена на доњу праг функционалног ангажмана за
покоравање преступника, док код Августина целокупан ангажман
мора бити профилисан војним потребама (мора се напоменути да
Августин сматра како онај који се покорава заповеднику „не убија“, он представља „инструмент“, „мач“ у његовим рукама11)); (8)
jus in bello дискриминација или заштита (имунитет) цивила - по
Цицерону, у бици може учествовати само војник који се стављен
под заклетву и то за појединачну битку у којој ће учествовати, те се
мора показати за оне који су покорени и за оне који су се предали,
за Августина војничко насиље је оправдано само уколико је повезано са професионалним узусима, свештенство не треба партиципирати у рату, те милост и благост треба да буду основа понашања
према заробљеницима и цивилима (не-ратницима).12)
In summa, кон цептуални нуклеус Августиновог приступа
праведном рату се може изразити преко: (1) начела мира - тре11) AugustineCityofGod, op.cit., стр. 32.
12) Mattox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar, op.cit., стр. 73-92.
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ба тежити ка миру, а рат избегавати (ово начело и даље важи, те
представља заједнички именитељ такорећи свих модерних промишљања рата); (2) начела универзалне дужности - свако има
обавезу да буде праведан према другима, дужност која претходи
било ком земаљском интересу (мада се данас одбацује његова религијска заснованост, ово начело и даље опстоји као: (а) питање
добара - свако треба промовисати благостање свих, као (б) питање
права - свако треба поштовати права свих или као (ц) амалгам ова
два становишта); (3) начело мотива - квалитет владавине или неког људског ангажмана зависи од смера воље владара или човеказаступника (актуелна либерална филозофија одбија могућност да
субјективни мотивациони чин владара иницијатора рата одређује
његову праведност и тежи ка томе да одреди релативну праведност
различитих активности или режима, оваква поставка се не односи
на кон кретну политику и политичаре, где начело истрајава);13) и (4)
начело хијерархије - нечије место у хијерархијски устројеној држави одређује и обим његових практичних обавеза према другима (за
ово начело би се могло рећи да је потпуни анахронизам, јер тамо
где Августин суверена поставља у позицију да може управљати
народом по властитој процени доброг, дотле модерни народни суверенитет имплицира да грађани „програмирају“ владара за оно
што истичу као властито добро - принцип народног суверенитета,
који је, како ћемо касније видети, код Волцера преточен у аутархичност држава „преломљену“ кроз призму могућности индивидуалне самоодређености).
Рецимо на овоме месту да унутар хришћанске мисли, егзистирају две врсте дозвољеног ратовања: свети рат и праведни рат.
С обзиром на чињеницу да се свети рат води зарад сакралних циљева који су повезани са есенцијалним питањима вере (теократско
виђење друштва) он је и нужно праведни рат, док праведни рат није нужно свети рат (обично је повезан са неким јавним ауторитетом
и „профаним циљевима).14) У том контексту, крсташки походи су
представљали својеврсан „хибрид“ светог рата мотивисаног религијским идеалима и правних институција задужених за кажњавање
противника Хришћанства.15) Свети Тома Аквински (1225-1274) се
у своме тумачењу праведног рата интерпретативно реферира на на13) Буш је тако инсистирао на томе да је борба против „зла“ и „зликоваца“ у Ираку и Авганистану оправдана, зато што су наше „душе“ (принципи) на прави начин окренуте ка
Богу.
14) Russell, F. H. TheJustWarintheMiddleAges. Cambridge University Press, Cambridge,
1975, стр. 2.
15) Loc. cit.
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чела која је раније успоставио Августин.16) Рат може бити моралан
само ако се испуне три услова. Као прво, због тога што приватне
личности не могу да објаве рат (елиминисање или сузбијање могућности приватних ратова као праведних), што су нижи политички (управљачки) ауторитети подређени вишим, те због тога што
суверен (врховни политички ауторитет) једини може да целокупну
заједницу поводе у борбу, само је он (суверен) компететивно одговарајући ауторитет који може да зарати (обзнани рат). Оно што повезује владарев ауторитет са оба ова нивоа представља чињеница
да му је поверена брига о благостању града, провинције или краљевства, што подразумева одређена насилне аранжмане не само
на домаћем већ и на спољном плану. Као друго, Аквински у своме
одређењу праведног разлога поред очигледног етичког места о нужности праведног разлога (усмереност ка добру је темељна карактеристика моралног живота) и интуитивног захтева да праведни
рат представља реакцију на преступничко („зло“) чињење, додаје и
казнено разумевање те реакције (они који су праведно нападнути,
морали су то и заслужити неким погрешним гестом). Као треће, по
Аквинском, меродавни ауторитет и праведан разлог нису довољни
да би неко ратовање било исправно уколико је у њега уграђена изопачена мотивација или намера (освета, мржња, жеља за експанзијом или потчињавањем итд.).
Доминиканац Франциско де Виторија (око 1485-1546), један од припадника шпанске ренесансне схоластике, је својом замисли хипотетичког права народа (jus gentium), права које почива
на глобалној сагласности држава и претпоставља идеју глобалне
заједнице, антиципирао или отворио теоретски простор за промишљање светске власти (више на страну судског колегијума него на
страну, по Виторији, неостварљиве светске владе).17) По Виторији,
свака држава може да објави рат због самоодбране или кажњавања
преступа учињених према њој, док суверену државу одређује (преко спољног суверенитета) као заједницу која је аутономна (не део
неке друге заједнице), и довршена, у смислу располагања са властитим законима, управом и судијама: право вођења рата постаје
битан елемент суверенитета.18) Повод за започињање рата је дат доста широко, он је евидентан онда када је нанета било каква неправда (овде се подразумева и обавезност суверена на интервенцију у
16) Аквински, Т. Држава.Глобус, Загреб, 1990, стр. 219-227.
17) Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија.Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1994, стр. 367.
18) Elbe, J. von „The Evolуtion of the Concept of the Just War in International Law“, оp, cit., стр.
674.
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оним моментима када је, компатибилно са поставкама природног
права, угрожен и читав универзум).19) Ерго, рат не треба започињати против оних који нам нису нанели неправду, јер убијање невиних је забрањено природним правом.20) Као неправедне разлоге за
рат Виторија идентификује: (1) религију; (2) проширење царства;
и (3) владареву славу или користољубље.21) Док су последња два
разлога уобичајене кон цептуалне ставке, дотле неправедност ратовања због промоције одређене религије представља реперкусију
шпанског третмана аутохтоног америчког становништва. Ово је,
заправо, иницирало разматрање могућности да рат буде праведан
за обе конфронтиране стране. Са једне стране, Виторија ставља у
позицију победничког владара да одреди казну пораженима, што
га чини медијатором вишег Божанског плана и децизивно указује
на то да рат не може бити праведан на обе стране (у случају сумње, неправедност или праведност рата одређује црква, што опет
подразумева сврставање на одређену страну).22) Са друге стране,
докажљиво незнање може да оправда ону страну која није у праву, па се самим тим и оставља простор да правда буде („бинарна“)
„раздељена“ између учесника ратног сукоба.
По језуити Франциску Суарезу (1548-1617), праведни рат
има следеће карактеристике (jus ad bellum и jus in bello матрица
прати Августионов и предложак Томе Аквинског): (1) рат мора да
води одговарајући ауторитет, врховни владар одређене државе (папа има право да посредује у сукобима хришћанских владара, док
владари могу да започну рат без консултовања папе), владар је дужан да детаљно испита праведност својих разлога и да уколико
процени да нису довољни, одустане од уласка у рат; (2) рат мора да
има и праведан разлог (одбрамбени рат, исправљање неправде која
се не може надокнадити на други начин, одбрана невиних итд.); (3)
уколико не постоје реалне шансе да се рат добије, не треба га ни
започињати; (4) владар је дужан да владару друге државе предочи
своје разлоге за отпочињање праведног рата, те да тражи одређено
поравнање (правилно одмерену одштету мора да прихвати, јер ће
се онда улазак у рат сматрати неправедним); (5) рат мора бити и
праведно вођен, губици који су у функцији постизања војне победе
су оправдани ако се не наноси суштинска повреда невиних лица
(осим у случају када нека војна акција подразумева „колатералну
19) Vitoria, F. de PoliticalWritings.Pagden, А. и Lawrence, (eds.), Cambridge University Press,
Cambridge, 1991, стр. 303.
20) Ibidem, стр. 304.
21) Ibidem, стр. 302-303.
22) Nussbaum, A. „Just War: A Legal Concept?“, оp. cit., стр. 459-460.
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штету“), док се тенденциозно наношење повреде невиним лицима, онима који су неспособни да носе оружје (жени, деци, свештеницима итд.) сматра недозвољеном; (6) после победе владар може
да казни непријатеља адекватним казнама (почев од надокнаде за
штету начињену пре рата и за време рата, па све до смртне казне);
(7) владареви поданици (регуларни војници) који учествују у рату
нису морално дужни да испитују заснованост уласка у рат (изузев
ако се ради о очигледном одступању од праведности сукоба).23) За
разлику од Виторије, разматрање могућности да обе зараћене стране буду у праву, за Суареза представља чисти апсурд. Разматрајући
(далеко интригантније) питање шта би се десило ако победи она
страна која не води праведан рат, Суарез држи да би дошло до опште пљачке и отимачине.24)
Секуларизација теорије праведног рата, њено ситуирање ван
области теологије, започиње са схватањима Хуга Гро цијуса (1583–
1645), који је, мада је у неким битним аспектима остао повезан
са схоластичком традицијом,25) покушао да питање праведног рата
измести из сфере теолога и религијских вођа у сферу правника и
политичких вођа (посебно ових потоњих): за њега је питање праведности много више ствар индивидуалне савести него црквених
канона, јер то што заступа би вредели и без Бога и у ситуацији да
се Бога људске ствари не тичу.26) Сведочећи Три десетогодишњем
рату, уочава како у рату има јако мало ограничења, те да се у рат
улази са врло проблематичним или никаквим разлозима.27) На тој
линији (а у сфери jus ad bellum), Гро цијус држи може да започне
рат уколико је: (1) нападнута; (2) да би повратила оно што је од ње
кон фисковано; и (3) да би казнила другу државу ако та очигледно
крши природни или божански закон.28) Рат, који се започиње само зарад остваривања права,29) треба водити само у случају нужде
23) Коплстон, Ф. Историја филозофије: касни средњи век и ренесансна филозофија, оp.
cit., стр. 422-424.
24) Nussbaum, A. „Just War: A Legal Concept?“, оp. cit., стр. 462.
25) Elbe, J. „The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, оp. cit., стр.
678. и Nussbaum, A. „Just War: A Legal Concept?“, оp. cit., стр. 465.
26) Nussbaum, A. „Just War: A Legal Concept?“, оp. cit., стр. 465-466. и Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,оp. cit., стр. 342.
27) Elbe, J. „The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, оp. cit., стр.
678.
28) Elbe, J. „The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, оp. cit., стр.
679. и Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,
оp. cit., стр. 344.
29) Коплстон, Ф. Историја филозофије: касни средњи век и ренесансна филозофија, оp.
cit., стр. 341.
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(чак и онда када је несумњиво праведан), а у „служби“ мира, те не
би требало да се води: (1) уколико не постоји потпуна извесност
да нека држава намерава да нападне; (2) зарад надмоћи; (3) зарад
освајања територија; (4) зарад наводног добра других; (5) уколико
се сумња у његову праведност; (6) чак и ако је праведан, рат не треба започињати изненада.30) По питању jus in bello, Гро цијус држи
се оно што је дозвољено реферира или на природни закон или на
међународно право (које изражава добру вољу међу непријатељима, јер они који су непријатељи не поништавају тиме и своју људскост), колико год рат био праведан, треба да буде унутар подручја
добре воље („међународног права“- закона који настају пристанком свих или многих држава у смислу напретка држава партиципаната у „међународну заједницу“), која не сме да се крши.31) Ерго,
правда не може бити на обе страну у специфичном конфликту, док
они који не учествују у сукобу не би требало да помажу страну која
чини неправду, то јест да сметају или стварају препреке оној страни која се бори из праведних разлога. Било како било, с обзиром
да је процена о исправности или неисправности рата остављена
трећој страни, може се рећи да ово правило нема никакву стварну
тежину.32)
Тра диција праведног рата има неколико предности у апсолвирању проблема повезаних са ситуирањем легитимизовања употребе силе: (1) она представља својеврсно превазилажење диспаратности етике и политике у смислу признавања егзистенције
односа моћи (који не могу да стопирају тежњу ка реализацији врлине), „делатно флотирање“ између реализма и идеализма, признавања негативних аспеката стварности и, следствено, немогућности
потпуне пасивности, већ чињење исправних ствари - различитост
етичке и политичке аргументационе перспектива не елиминише
њихову потенцијалну кон цептуалну мутуалност; (2) она представља и признавање несавршености људског света, употреба силе
под одређеним околностима може бити нужна и исправна, у тој
равни традиција праведног рата одражава: (а) аретичку етичку традицију - предност је дата актеру, а не самом ангажману, процењује
се врлине и мане као одлике карактера и намера, те као диспозиције за деловање (б) деонтолошку етичку традицију - предност је
30) Elbe, J. „The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, оp. cit., стр.
678. и Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,
оp. cit., стр. 344.
31) Коплстон, Ф. Историја филозофије: касни средњи век и ренесансна филозофија, оp.
cit., стр. 345.
32) Elbe, J. „The Evolution of the Concept of the Just War in International Law“, оp. cit., стр.
680.
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дата потреби да наш ангажман испуњава наше дужности према
другима, и (ц) консеквенционалистичку етичку традицију - предност је дата последицама нашег ангажмана у смислу испуњавања
наше дужности према другима; (3) она представља и окренутост
ка каузистичком разматрању легитимности појединачних случајева уласка у ратну кон фронтацију, одлука се не доноси на основу
ригидног, унапред датог, разумевања правде у рату, већ на основу
отворености ка специфичностима сваког појединачног ратног случаја.33)

2. АНАХРОНОСТ ТЕОРИЈЕ ПРАВЕДНОГ
РАТА МАЈКЛА ВОЛЦЕРА
Мајкл Волцер у своме, за ову тематику, најважнијем делу
Праведни и неправедни ратови: морални аргумент са историјскимпримерима(JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistorical Illustrations)34) је, компатибилно са историјским развојем
идеје праведног рата, поставио дводелну нормативну теорију рата:
(1) jus ad bellum - профилише одлуку о уласку у рат и адекватне
циљеве праведног рата (одређује да ли је неки рат праведан или
неправедан, Волцер га означава и као „легалистичку парадигму“);
док (2) jus in bello - профилише дозвољена средства за вођење рата (да ли се рат води праведно или неправедно, Волцер га означава и као „ратну кон венцију“).35) Овакво Волцерово концептуално
опредељење произилази из чињенице да таква дистинкција јасније
одређује обим моралне и законске одговорности како политичких
лидера тако и војника, морална реалност рата, дакле, почива на две
логички независне процене: (1) о рату се суди на основу државних
разлога за ратовање и (2) на основу средстава која ће се прихватити
и користити.36) Његова намера је интерпретативна реконструкција
начела практичног расуђивања о рату, а метод који користи је казуистички и историјски.37) Таква теорија праведног рата претпоста33) Fixdal, M. и Smith, D. „Humanitarian Intervention and Just War“, оp. cit., стр. 287-288.
34) Walzer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations. Basic Books, New York, 1977. Види и: Walzer, M. „Political Action: The Problem of Dirty Hands.“
PhilosophyandPublicAffairs, 2(2), 1973, стр. 160-180.; Walzer, M. ThickandThin:Moral
ArgumentatHomeandAbroaд. Notre Dame University Press, Notre Dame, 1994.; Walzer,
M. On Toleration. Yale University Press, New Haven, 1997.; и Walzer, M. ArguingAbout
War.Yale University Press, New Haven, 2004.
35) Walzer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit.,
стр. 21-22.
36) Ibidem, стр. 38-39.
37) Ibidem, стр. xi-xvii.
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вља постојања заједничке моралности чији садржај манифестују
људска права. Процена о исправности или неисправности уласка
у рат ће зависити од тога како се употреба насиља односи према
заједничкој моралности људских права. Ерго, овде сусрећемо: (1)
како негативно или критичко теоретско испољавање - без обзира
на то што ратови могу бити легитимизовани економским, политичким или интересима моћи, те оправдани позитивним правним
актима или утилитаристичким разлозима, они могу бити окарактерисани као неправедни зато што представљају претњу заједничком
моралу људских права; (2) тако и позитивно или афирмативно теоретско испољавање - у смислу дефинисања темеља за легитимизовање ратова који се воде у име очувања и заштите насиљем или
принудом угрожених индивидуалних права.
Волцер, дакле, одређење jus ad bellum (теорију агресије) темељи на централном положају легалистичког модела („домаће аналогије“), који изражава кроз поређење међународног са цивилним
поретком (правом појединаца на живот и слободу), а у функцији
дефинисања криминализације агресије. На тој линији, он такав
кон цепт формулише око шест носећих начела: (1) постојања међународног друштва суверених држава (где се превасходно ради
о народном суверенитету, а не о „суверенититу суверена“);38) (2)
то међународна друштво има законе који дефинишу права његових држава-чланица (посебно права територијалног интегритета
и политичког суверенитета); (3) било каква употреба силе или јасна претња њеном употребом од стране неке државе у смеру нарушавања територијалног интегритета или политичког суверенитета ће се сматрати агресијом и третираће се као криминални акт
(злочин); (4) агресија оправдава две врсте насилног одговора: (а)
самоодбрамбени рат од стране жртава и (б) рат за одбрану закона
од стране жртве или било које друге државе-чланице међународног друштва; (5) ништа друго до агресија не може да оправда рат;
и (6) онда када се одбије напад државе-агресора, она може бити
и кажњена.39) Да би елиминисао потенцијалне недостатке „домаће
аналогије“, Волцер указује на три ствари: (1) држава је колективни
ентитет („колективни карактер“), обавезе и права са којима располаже произилази из моралних права појединаца који је сачињавају
(индивидуална људска права се не могу реализовати без одређеног
социјалног кон текста - онога који држава може да понуди, у сми38) Reisman, М. W. „Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law“, AmericanJournalofInternationalLaw, 84, 1990, стр. 869.
39) Walzer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit.,
стр. 61-62.
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слу одређених елемената попут приступа материјалним ресорсима
и обезбеђивања сигурног простора за слободни политички избор,
право државе почива и на консензусу схваћеном као процес асоцијативности и мутуалности који одређеној територији обликује
заједнички живот);40) (2) међународну заједницу карактерише одсуство ауторитативног права (проблем дистрибутивног ауторитета);41) и (3) не постоји јединствена сила принуде, светска полиција(проблем дистрибутивне моћи).42)
Имајући ово на уму, он формулише 5 преиначења свога исходишног схватања jus ad bellum, од којих се прва 4 тичу тичу 5.
начела, док је последња модификација упућена на 6. начело. Као
прво, он одобрава антиципативни напад (антиципативни рат): ако
непријатељска држава показује јасну намеру да нанесе одређену
штету или неправду, ако одређени ниво динамике припрема у смеру реализације таквих намера постане објективна опасност и ако
у тако профилисаној ситуацији државна пасивност представља ризик за територијални интегритет (право државе да заједнички живот својих грађана реализује на одређеном простору) и политичку
независност (право да држава обликује унутрашњу политику без
страног мешања и контроле), онда држава може праведно да нападне прва.43) Као друго, држава има право на војну и једнострану интервенцију да, уколико одређена политичка заједница представља
сепаратисан ентитет који тражи независност од супрематије неке
друге политичке заједнице, помогне сецесионистичком покрету
или борби за национално ослобођење: Као треће, држава има право на војну и једнострану интервенцију да би спречила ангажман
неке друге силе у грађанском сукобу (рату). Као четврто, држава
има право на војну и једнострану (хуманитарну) интервенцију да
би предупредила радикално нарушавање људских права. Последња три преиначења су израз више норме која прописује ангажман
зарад признавања или одржавања аутономије,44) проблем интервенције је увек присутан када је јединство политичке заједнице
деструирано грађанским ратом или када није компатибилно са
институцинализацијом државне моћи. Као пето, држава може имати ваљане разлоге да, насупрот захтеву за безусловном предајом,
ограничи своје ратне циљеве, па да, саобразно томе, и ограничи
40) Ibidem, стр. 58, 54, 116.
41) Ibidem, стр. 72.
42) Ibidem, стр. 59.
43) Ibidem, стр. 79-81.
44) Ibidem, стр. 90.
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обим или интензитет казне за агресорску државу. Додајмо овоме и
покушај да се питање легитимног ауторитета разреши преко формулисања могућег кон тинуума у распону од унификоване светске
државе до потпуно плурализованог државног система. На једном
крају би се, дакле, налазило свет са сувереним државама које би
међусобно преговарале, реализовале договоре и потписивале уговоре (који не би могли бити подржани од неке треће стране), а на
другом свет са глобалном државом у којој би сваки појединац био
повезан са центром.45) Да би се помирила ова два супротстављена
захтева унутар стабилног глобалног поретка, Волцер предлаже да
Уједињене нације располажу са властитом војном силом, са могућношћу да војно интервенишу у смеру ка одржавања мира, силом
која може бити коришћена тек са одобрењем Савета безбедности
или значајне већине држава-чланица Генералне скупштине.46) Легитимност оваквог институционални аранжмана је проблематична, зато што се, будући да не разматра категорију глобалног демоса, не може видети како би неки међународни ауторитет за улазак у
рат досегао легитимност до преко договора између држава.
По Волцеру, jus in bello (како је већ речено постоји зарад
очувања права појединца на живот и слободу) представља кор пус
артикулисаних норми, обичаја, професионалних инструкција, религијских и филозофских правила, законских прописа и реципрочних аранжмана који се тичу војног деловања и обухвата два начела: (1) по започињању рата, осим рањених и заробљених војника,
сви остали војници могу бити увек нападнути и (2) цивили не могу
бити нападнути никада.47) У елаборацији jus in bello, по мишљењу
аутора, најинтересантнији подручје представља проблем „највише ургентности“. Пре свега, рецимо да Волцер принцип „дуплог
ефекта“ (оправдани циљ војног нападе је уништење војних мета,
а не наношење повреде цивилном становништву) амплификује
принципом „дупле намере“: (1) вођење праведног рата значи намеравање доброг („тежњу ка добром“); и (2) вођење праведног рата
подразумева активно разматрање потенцијалних повреда које могу
настати услед неке војне активности, у смислу њиховог избегавања или минимализовања.48) Да би се дистанцирали од „најобичнијих убица“, у „класичним“ ратовима војничка част налаже, чак и
45) Walzer, M. ArguingAboutWar, оp. cit., стр. 172-173.
46) Ibidem, стр. 187.
47) Walzer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit.,
стр. 44, 138, 151.
48) Ibidem, стр. 153-156.
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по цену излагања значајно већем ризику, да се поштују неборбени
имунитет. Међутим, постоје ситуације где се заобилажење стандардних правила намеће као императив, ситуације у којима опасност бива ванредна по врсти, хитности и доступним одбрамбеним
опцијама. Ради се о јединственим и застрашујућим опасностима
које угрожавају слободу, праведности и саму цивилизованост (на
само по процени угрожених већ и по квалификацији сепаретних
посматрача), ситуацији када се држава мора бранити свим расположивим средствима.49) Због овлашћења лидера да одлучи о кршењу редовних („конвенционалних“) правила које може бити оквалификовано као отклон према реалистичкој концептуалној матрици,
Валцер потенцира став да се заправо ради о суспендовању редовних правила, недопустива средства постају (ванредно) дозвољена:
тако се долази до парадоксалне ситуацију у којој лидер чини и добро и лоше.50) Испада да лидер који одобри кршење ратних кон венција може симултано да буде и спаситељ своје државе и човек са
„прљавим рукама“ („и херој и убица“).
По Волцеру, политички живот је толико комплексан да га карактеришу многобројне (реал-политичке) дилеме које доводе у питање оправданост моралног спутавања („моралне оклузованости“)
у њиховом разрешењу. Он, надаље, држи да сваки политички лидер мора располагати са осећајем кривице и гриже савести. Поред
оваквог става, Волцер се ипак приклања уобичајеној перцепцији
да нико ко се реализовао у политици не може имати „чисте руке“.51)
Штавише, тек кроз ситуациону призму „прљавих руку“ можемо
стићи до квалификатива моралног политичара, јер ортодоксно моралан човек не би дозволио „прљање руку“, док би „ортодоксни“
политичар своје „прљаве руке“ представљао као „чисте“.52) Присуство осећаја кривње, дакле, представља критеријум који нам
омогућава да идентификујемо моралног политичара. Симултано
са свешћу (осећајем) чињења нечег лошег (превазилажења моралних инхибиција) егзистира и свест да је чињење било неизбежно
(утилитарно) с обзиром на дату констелацију (да није погрешно).
Ако у таквом размештају нема осећаја кривице, срама или гриже
савести, онда је сасвим јасно да се не ради о претерано добром
човеку.53) Осећај кривице мора, у најмању руку, бити јавно презен49) Ibidem, стр. 253.
50) Walzer, M. ArguingAboutWar, оp. cit., стр. 34-35.
51) Walzer, M. „Political Action: The Problem of Dirty Hands“, PhilosophyandPublicAffairs,
2(2), 1973, стр. 164.
52) Ibidem, стр. 168.
53) Ibidem, стр. 171.
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тован. У том контексту, Волцер разликује, категорију изговора од
категорије оправдавања: изговор манифестује признавање грешке,
док оправдање манифестује брањење невиности.54) Ерго, за утилитарног политичара, кон центрисаног само на корисност својих поступака, осећај кривице и не постоји, закони и норме су маргинализовани зарад „виших сврха“. По Волцеру, политичари морају да
развијају веома високе стандарде смерности (животних принципа)
пре него што се одлуче за упуштање у праведни рат: они морају да
имају „душу“.55) Чињење лошег зарад доброг не подразумева вечну
осуду, конкретан преступ треба имати пандан у конкретној казни.56)
Међутим, у већини случајева морална правила се крше „покривајући“ се државним разлогом, па заслужена казна изостаје.57) Због
тога, преко филозофије и политичког делања треба постављати и
одржавати изузетно високе етичке норме, оне које се неће превише
често, брзо и лако избегавати и које ће морално ризиковање политичара свести на минимум.58) Са једне стране, Волцер се залаже за
деонтолошка начела која профилишу захтевне моралне и етичке
стандарде за политичке лидере, док са друге стране потврђује да
је у политици доста тешко избећи моралне девијације, па тако и
допушта „прљаве руке“. Summa summarum, он очекује од политичких лидера да се придржавају моралних принципа у сфери употребе силе, али им и обезбеђује „универзално“ утилитарно оправдање
које надвисује сва друга разматрања. То свакако може да доведе до
маригинализације норми и закона повезаних са људским правима
у име интереса заједнице (то јест утилитарних калкулација). Изгледа као да појединци ангажовани у власти (управи) не могу да
досегну „етичку независност“, као да су „позвани“ на жртвовање
личне моралне аутономије зарад државе. За Волцера, ова представља начин маневрисања између опозитних захтева апсолутне моралности и консеквенцијонализма, који се не могу помирити али
се и један и други могу испунити, што не представља недостатак
теорије већ карактеристику стварности.59)
Можда највећи степен промена у односу на Волцерово схватање агресије из 1977. године се реферира на проблем хуманитарне интервенције. Интервенисање из хуманитарних побуда постаје
дужност (где год се нечасне радње могу зауставити, оне морају би54) Ibidem, стр. 170.
55) Ibidem, стр. 178.
56) Loc. cit.
57) Ibidem, стр. 179.
58) Ibidem, стр. 180.
59) Walzer, M. ArguingAboutWar, оp. cit., стр. 35, 40.
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ти заустављене, где год постоје жртве тираније, идеолошке опресије или етничке мржње, мора им се помоћи),60) док је идејна композиција фактора који узрокују хуманитарне катастрофе приметно
комплекснија (извор нехуманости више није спољни и појединачни, он се више не разрешава по принципу уђи, ослободи и остави
народ да се сналази најбоље што зна, већ је локалног карактера
и дубоко укорењен, ствар политичке културе, социјалне структуре, историјских сећања, етничких страхова, злопамћења, мржње
или свих негативних особина слабих држава).61) По Волцеру, таква конјункција ендогене политичке атрофије захтева дуготрајне
спољне интервенције, модерне форме старатељства (Руанда) или
протектората (Босна и Херцеговина) са циљем инаугурисања и
стабилизовања нормалног политичког поретка.62) Међутим, носећи недостатак ових сугестија представља факат да нису кохерентне
са пројекцијом међународне заједнице инкорпорираној у теорију
агресије. Поред овога, постоји извесна нормативна напетост између аргументације за право на неутралност и оне која резултира
оспоравањем превентивног рата.
Наиме, право на неутралност представља одбијање државе да се придружи рату против државе агресора. У том контексту,
може се констатовати неподударање између одлика унутрашње и
међународне заједнице. Са једне стране, појединци имају јасну
моралну дужност да помогну некоме коме је учињена неправда,
припадност политичкој заједници подразумева сарадњу свих грађана по питању успостављања и одржавања владавине закона. Са
друге стране, право на неутралност манифестује афирмацију права државе да одбије процену о томе која је страна у сукобу прави
агресор и афирмацију права да једна држава сама одреди колико
је ризика за добробит међународне заједнице спремна да преузме.
Чињеница је заправо да овакав облик резервисаности представља
продукт непостојања дистрибутивног ауторитета, што резултује
могућношћу да се погрешним одабиром потпомогне акт агресије.
Надаље, Волцерово разликовање између недозвољеног превентивног рата и дозвољеног антиципативног удара почива на чињеници да увећање моћи не може бити довољан разлог за отпочињање
рата, већ само намерно деловање које манифестује несумњиву и
довољну претњу.63) Без овакве поставке, свака држава би имала јед60) Ibidem, стр. 81.
61) Ibidem, стр. 70.
62) Ibidem, стр. 76.
63) Walzer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit.,
стр. 79-81.
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нако право да због својих властитих разлога отпочне рат (ниво теорија природног стања), држава не наноси никакву штету било којој
другој држави пуким располагањем средстава насиља. По Волцеру, утилитаристички приступ балансу моћи пренебрегава важност
преласка са дипломатског модуса односа међу државама на модус
силе, јер не признаје оно што чињеница да можеш да убијеш и могућност да будеш убијен носи са собом (вредност људског живота,
војника и цивила који ће бити жртвовани на „ратном олтару“ очување неког жељеног „еквилибријума моћи“, искључује могућност
њихове трговине за неке будуће спекулативне добити).64) Поред тога што овакав идејни став има несумњиву аргументациону снагу,
остаје чињеница да свака држава, као код неутралности, има право
да сама одреди шта је то суфицијентна претња и колико је спремна
да ризикује за добробит међународне заједнице. Мада је реформулисао своје исходишно схватање теорије агресије (схватање jus
ad bellum) повезано са легалистичким моделом међународног поретка у смеру разумевања одеређених некомпатибилности произашлих на схватању државе као колективног актера, остаје чињеница
да је заобишао сет релевантних импликација повезаних са дистрибутивним ауторитетом и дистрибутивном моћи.
Што се тиче Волцеровог схватања jus in bello могу се констатовати две базичне потешкоће: (1) онo не представља кон зистентно морално упутство за лидере либералних држава суочених са
„највишом ургентношћу“ и (2) код Волцера не сусрећемо ниједан
афирмативни (емпиријски) егземплар за лидере који се понашају
по теоретским премисама које је пласирао. Уместо очекивања да
се лидери „прљавих руку“ покају, Волцерова сугестија је да би сами грађани требало да захтевају неку форму „обешћчашћења“ за
такве лидере. Испада да би грађани чија се нација суочи са „највишом ургентношћу“ требало да (бескрупулозно) селектују људе
који нису добри, искористе их, а затим осуди (морално компромитује).65) Можда главна особеност поставке „највише ургентности“
јесте да овај услов може функционисати онда када државни лидери
смислено представљају властити народ и, макар контурално, изражавају његов осећај за правду: само онда њихов ангажман може
бити морално неодвојив од грађана у чије име делују. Поред тога,
стиче се утисак да се Волцерова дефиниција jus in bello, а пропо
моралности убијања у рату, преко појма „једнакости на бојном пољу“ и употреби речи војник, односи само на пешадију (копнену
војску), док се не-ратници означавају као мушкарци и жене, па се
64) Ibidem, стр. 79.
65) Ibidem, стр. 325.
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тако изједначавају са цивилима.66) На тој линији, дистинкција ратника и не-ратника претпоставља неку идеју невиности: у дефиницији убиства невиност има статус актуелне безопасности, те није
супротна кривњи него наношењу повреде, диференцирање ратника од не-ратника је онда повезано са непосредном опасношћу.67)
Непосредна опасност (војници са оружјем) инкорпорира повећање
снаге тога оружја (морнарицу и авијацију) и логистику,68) па они
који су укључени у такве активности су квалификовани за статус
ратника, док они који се брину о одржавању биолошке егзистенције имају статус не-ратника (нпр. медицинска служба и производња
хране).69) Ерго, насупрот Волцеровој поставци, нису сви у војној
служби ратници, нити су сви цивили не-ратници. Додајмо овоме,
конфузност која се, опет, тиче моралности убијања у рату на равни оправдања и изговора. Наиме, рећи за некога да има морално
оправдање за одређени акт значи његову моралну допуштеност,
док рећи за некога да има морални изговор за одређени акт значи
да је учињено нешто морално лоше за актера, али да он није морално крив (одговоран) или да је мање крив (одговоран) него што
би био без изговора. Испада тако да се, због чињенице да се може ратовати (бити војником) без аутентичног пристанка (у сагласју са лојалношћу својој држави и покоравању њеним позитивним
законима), и „праведан“ и „неправедан“ војник могу наћи у сличној позицији по питању моралности међусобног убијања: једном
је убијање оправдано, а другоме је кривица „изговорно“ умањена
(проблем се мултипликује дефинисањем позиције „неправедног“
војника који одбија да учествује у убијању „праведног“ војника).
Остављајући по страни горе елабориране унутрашње некохерентности, вратимо се додатној експликацији позитивне слике
света који живимо. По Мери Калдор, главне карактеристике глобалног кон текста су: (1) насупрот вестфалске конјункције, а у сагласју са освешћеношћу по питању људских права (манифестне
и одређеном међународном правном регулативом), државе тешко
опстају као херметички затворени, ауторитарни ентитети, државни суверенитет зависи и од унутрашњих елемената и од спољне
сагласности; (2) због миграција у последњој декади 20. века и фор66) Ibidem, стр. 137-138.
67) Nagel, T. “War and Massacre” у Cohen, M., Nagel, T. и Scanlon, T. (eds.) WarandMoralResponsibility:APhilosophyandPublicAffairsReader, Princeton University Press, Princeton,
1979, стр. 19-20.
68) Loc. cit.
69) Цивили који раде у фабрици оружја су ратници, а они који раде у постројењу за производњу завоја или обраде хране то нису.
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мирања етичких и религиозних транснационалних заједница, перцепција државног суверенитета преко вертикално организованих
и територијално детерминисаних заједница више нема своју снагу (потенцијални сукоби добијају глобалну димензију); (3) свет је
постао толико повезан да улога модерних лидера више није ствар
владања, него је, пре свега, ствар управљања високо сложеним релацијама како са другим државама, међународним институцијама,
међународним кор порацијама и невладиним организацијама, тако
и са аутохтоно профилисаним интересима (у том контексту држава
која не успе да доведе до хармонизације све ове сегменте може да
западне у стање „клиничке смрти“, па претње у модерном свету
највише долазе од пропалих или неостварених држава); (4) замена
симетричног ратовања са асиметричним ратовањем (настанак „нових ратова“ као специфичне легуре герилског ратовања и ратова
ниског интензитета), чија главна карактеристика употреба терора
(насиље уперено против ненаоружаног и незаштићеног становништва) доводи до релативизовања разлике између ратника и не-ратника, адекватног политичког ауторитета и његовог непостојања, те
спољних и унутрашњих елемената; и (5) мада државе остају носиоци суверенитета, тај суверенитет сада опстаје упоредо са међународним институцијама, унутрашње више не може бити потпуно
заштићено од спољних удара (нпр. тероризма или организованог
криминала), спољно (где је индивидуално и државно „приближено“) више не подразумева исти степен државне аутономије у реализацији властитих интереса.70)
Резултат тако портретисаног глобалног амбијента је метаморфоза „маргиналног“ (периферног) статуса хуманитарне интервенције у само језгро модерног разматрања моралности употребе силе. Са једне стране, хуманитарна интервенција се разликује
од рата по питању адекватности ауторитета: национални ратови
су постали нелегитимни, зато што се национални интерес може
позиционирати као приватни интерес у односу према глобалном
јавном интересу, евидентна је дистинкција између употребе силе
за хуманитарне циљеве са мултилатерарно детерминисаним ауторизацијом и употребе силе за националне циљеве са унилатерарно
детерминисаним ауторизацијом, која се може сматрати ваљаном
само у случају самоодбране (овоме треба додати и чињеницу да
терористички напади не могу бити дефинисани преко спецификовања националности, ту се не ради о непријатељима већ о крими70) Kaldor, M. „From just war to just peace“ у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) ThePriceofWar:Just
WarintheTwenty-FirstCentury, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 256259.; види и Kалдор, M. Новиистариратови:организованонасиљеуглобализованој
ери. Београдски круг, Београд, 2005, стр. 111-142.
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налцима, па и активности повезане са санкционисањем њихових
поступака не могу бити ратно чињење).71) Са друге стране, постоји
значајан проблем у чињеници да замагљеност разликовања ратника од не-ратника и за рат интринсична дистинкција пријатеља од
непријатеља (где непријатељски живот вреди мање) води ка томе
да је поприлично тешко дефинисати шта је то нужност и пропорционалност у светлу „дуплог ефекта“ (то јест колоквијалне „колатералне штете“). Овакву ситуацију Мери Калдор разрешава увођењем категорије праведног мира, премештањем фокуса са права
држава на права појединаца (људску безбедност)72). У том смислу,
постоји неколико важних разлика које се тичу односа људске безбедности и jus in bello: (1) етичко и операционално исходиште људске безбедности је лоцирано у примарности заштите цивила а не
у императивном поразу непријатеља (убијање је дозвољено само
зарад самоодбране или избављање треће стране); (2) за саму заштиту је далеко важнија стабилизација од победе, успостављање
легитимног политичког ауторитета не значи да се владавина права
и функционисање судског система нужно морају реализовати преко државе (у оптицају су различите форме локалне или регионалне управе, транзиционе администрације, варијанта протектората и
сл.), али свакако значи да мора бити признат и лигитимизован од
стране локалне популације; (3) они који су нарушили људска права би требало да се третирају као појединци а не као колективни
непријатељи.
На тој линији, кон статација да је рат лош произилази из
две сепаратне логике: (1) материјалне - он је „најчистија форма“
деструкције (живота, имовине итд.) коју треба избећи; и (2) политичке - он води ка угрожавању постаменталних људског права
на самоодређење, које, по сваку цену, треба бити подржавано. Суштински посматрано обе ове карактеристике су оријентисане ка
људима а не ка државама, „морални нуклеус“ теорије праведног
рата јесте заштита људских живота и њихових политичких права.
Ерго, етички фокус треба померити са националне безбедности на
људску безбедност, са интегритета државних граница на интегритет индивидуалне људске безбедности, зато што: (1) позиционирање националне безбедности као „замене“ за самоодређење, то јест
као способности за елиминисање спољног утицаја на аутохтону
71) Kaldor, M. „From just war to just peace“ у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) ThePriceofWar:Just
WarintheTwenty-FirstCentury, op. cit., стр. 261-262.
72) Види Стојановић, Ђ. и Штрбац, К. „Глобалне безбедносне трансформације: експланаторни потенцијал савремених приступа међународној безбедности“, Српскаполитичка
мисао, 26(4), 2009, стр. 201-227.
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политику, у глобализованом свету међузависности какав живимо,
представља кон цептуалну аномалију (анахронизам)- акценат треба
ставити на грађанско самоодређење а не на национални пандан; и
(2) због тога што не постоји јасна дистинкција између стања рата
и стања мира (не-рата), нпр. могућности да се економским санкцијама угрози безбедност грађана а да не буду повређене националне
границе, пољуљана је носећа премиса адекватне временске утемељености националне безбедности - дихотомија ратног и не-ратног
не одговара „историјској параболи“ времена коме „припадамо“.
Имајући на уму и оно што је као модернизовање теорије праведног
рата (посебно превазилажење Волцерове варијанте) изнела Мери
Калдор, можемо додати и захтев, који надилази претпоставке теорије праведног рата, за праведношћу у комплексном испољавању
на нивоу спољне („међународне“) политике. Због тога што се рату
прибегава као последњем средству, остваривање праведних циљева преко политике не-рата је увек пожељније и боље. Међутим,
саобразно горе реченом, самодовољност држава, која имплицира
да је рат оно што наноси највише штете, је застарела кон цептуална
матрица, могуће је замислити политику која наноси више штете
од употребе силе, оно што претежно важи за аутаркичне државе
не важи за међузависне државе. Идеја је да се политика присиле у
евалуацији њене праведности реферира на оправданост наношења
било какве штете: обим штете који се може нанети је дат у критеријуму пропорционалности, евидентном у традиционалном размештају теорије праведног рата. Ствар више није у томе да се врши
процена адекватности употребе насиља од стране државе, већ у
процени било какве политике принуде. Ово заправо значи да се
прво проверава да ли је нека политика праведна, а затим да ли та
политика наноси више или мање штете (ово директно значи да је
алтернатива оружане интервенције понекад „пожељнији“ избор у
односу на „ненасилну“ политику).

ЗАКЉУЧАК
Генеза теорије праведног рата, у контексту онога што сусрећемо у поставци Мајкла Волцера као, поред свих прилагођавања
и неминовних модификација, њеног егземпларног следбеника,
свакако представља нужну полазну основу за анализу и критику
кон цепта in genere, јер се у том процесу еволуције заправо крију
сви важни смерови актуелног приступа праведном рату. При томе, мора се напоменути да савремена теорија праведног рата више
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представља збир нормативних теоријских приступа оријентисаних
ка апсолвирању питања повезаних са легитимизацијом употребе
силе, него једну сасвим издвојену и посебну теорију. Остављајући
по страни критику неких унутрашњих некохерентности и тензија Волцеровог концепта, превасходно повезаних са транспоновањем „домаће аналогије“ на међународни план (питања неутралности и антиципативног удара), непостојање кон зистентне моралне
агенде за поступање политичких лидера (репрекусије „највише
хитности), те разликовања ратника и нератника, то јест питање
моралности убијања у рату, анализа је показала да се усред процеса глобализације најважније померање десило у подручју аутаркичности државе, отклон ка правди у спољној политици (то јест
ка праведном миру), и то на два плана: (1) услед међузависности
држава модерног глобализованог света (померање од националне
безбедности ка људској безбедности), облици ненасилне принуде
и присиле по нивоу штете коју наносе могу да надвисе штету која
може да проистекне из рата (некомпатибилно са једним од фундаменталних етичких претпоставки кон цепта по коме рат представља
задње средство, то јест приступу по коме постоји јасна дистинкција између ратне и не-ратне кон стелације); и (2) због редикрекције
адекватне ауторизације ка њеној мултилатерарној форми („симбиоза“ државе као унутрашњег носиоца суверенитета и међународних институција као њеног спољног елемента), долази до телеолошког трансформисања рата у хуманитарну интервенцију (потпуна
оријентисаност на људска права појединаца, потенцирање кон солидације уместо победе, рестриковани нормативно верификовани
простор за убијање, индивидуално кон кретизовање кривице). In
summa, параметре легитимизације употребе војне силе би требало
концентрисати око људске безбедности, али тај програмски заокрет према хуманитарној интервенцији се не може како формално
тако и садржински изразити без упућености на етичко-политичке
претпоставке инкороприране у теорију праведног рата и на вредносном и на проблемском нивоу. У том смислу, сила увек треба да
буде „последње од свих последњих“ решења, а хуманитарна интервенција кон тигентна дужност која се увек изнова мери карактеристикама специфичног случаја.

337

СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27.

стр.313-340.

Djordje Stojanovic
ETHICAL JUSTIFICATION FOR RESORTING TO
FORCE: JUST PEACE INSTEAD OF JUST WAR
Summary
The problem that is related to resorting to force at international level, more precisely: ethical, moral, and political aspects of such
constellation, is one of the most important and most intriguing theoretical dimensions of the actual world political scene. In that context,
the concept of Just War is a discussion nucleus for elaboration of this
specific problem. On one hand, this essay treats the idea of Just War
as a possible cause of ethical confusion in contemporary international
politics (influence of the traditional notion of state-to-state warfare in
the formulation of normative standards for initiating and waging war,
the problem of legitimating international participation in the sphere of
internal state repression etc.). On the other hand, a modern variant (reformulation) of the Just War tradition (like Michael Walzer’s Just War
theory) is determined as a relevant conceptual tool, which (with its almost classical value framework) is starting point of every ambitious
consideration of justice associated with the use of force in international
relations. The essay is concluded by considering potential for ethical
and political moving the anachronistic theory of just war to the concept
of justice in the use of coercion in foreign policy, namely to humanitarian intervention and „teleological dimension“ of Just Peace.
Key words: јust war, just peace, jus ad bellum, jus in bello, Michael Walzer.
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ПРИКАЗИ
УДК 821.163.41.09 Lompar
M.(049.3)

Миша Стојадиновић
ПРИКАЗКЊИГЕ:
МИЛОЛОМПАР,
МОРАЛИСТИЧКИ
ФРАГМЕНТИ

Књига Моралистичкифраг
менти Мило Ломпара као да
настаје у времену када је кате
горија морала у потпуности за
борављена од свих. У времену
поновног рађања макијавели
зма, у времену када профит по

стаје водећа максима и мерило
свих вредности. У том смислу
мерено најзначајнијом мерном
јединицом савременог доба,
званом новац, ова књига не би
требало ни да постоји, јер се
знањем добијеним из ње не мо
же стећи никаква добит.
То је на жалост, или боље
речено на срећу, тачно. Профит
који можемо добити читају
ћи књиге које се баве моралом
нема зелену боју и не може се
изразиту ни једном валутом.
Мило Ломпар у својој студији
жели да нам укаже на све ве
ћи пад моралних вредности у
друштву. Ова књига се састоји
из три дела од којих је сваки од
њих испуњен моралистичким
фрагментима од којих ћемо ми
овде навести само неке.
Први део своје књиге Мило
Ломпар започиње питањем: Че
муморалисатиумодерномвре
мену? Након једног опсежнијег
разматрања о духу моралиста,
где он наводи проблем посто
јања моралиста у време када је
лаж зарад остварења сопстве
них интереса постала свако
дневна ствар, следи низ од пет
наест фрагмената. Аутор се на
првом месту бави проблемима
са којима се суочава читалац.
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Он указује на потребу да чита
лац мора поседовати изузетну
снагу уколико жели да се отрг
не од својих навика и да стави
у страну све што му наметљи
во долази из стварности. Једи
но на тај начин читалац може
да се отвори за искуство које
би због поспаности његове све
сти у први мах било одгурнуто.
Доба у коме живимо је управо
доба кога се морамо ослободи
ти, јер у рутини нашег време
на нема простора за слободу
од савремености. Оно што је
јако интересантно је да Ломпар
сматра да ни болест, ни смрт,
ни љубавна празнина, ни сиро
маштво, ни самоћа не погађа
ју нашу свест толико разорном
снагом као што то чини пораз.
Дакле, главни страх са којим се
суочава човек модерног време
на јесте страх од пораза.
Корисни идиоти су фраг
менат на који свакако треба
обратити пажњу. То је део који
указује на сву неморалност по
литике. Према њему, корисни
идиоти дају интелектуалну по
задину огољеном политичком
интересу, смештају га у шире
контексте, што све заједно за
мућује прави циљ политичког
дејства. Користан идиот је на
рочито користан јер он макар
на рубовима своје свести веру
је у то шта му се говори. Овај
први део своје књиге Ломпар
завршава поглављем које носи
наслов Левичарисадеснице. У
њему он оштро критикује Бо
ру Ћосића и Радомира Кон стан
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тиновића. Може се рећи да ово
поглавље представља и реакци
ју аутора на критику Боре Ћо
сића коју је он упутио Ломпару
за један текст у коме је он кри
тиковао Ћосића и његово дело
ПовестоМишкину.
Други део књиге се састоји
из шеснаест фрагмената. Лом
пар на првом месту говори о
самопонижењу и указује на то
како је овакав чин ван хоризон
та слободе. Наиме, није могуће
понизити се без притиска неке
силе. Према њему је самопо
нижење слободно само у часу
када престаје да буде самопо
нижење. Он, затим, преко обе
ћања долази до фрагмента из
даје у коме говори о тешкоћама
са којима се суочава човек. Чо
век запетљан у обавезе јавног
посла, стално растрзан између
онога што мора да учини од
мах и онога што мора учинити
без изузетка, уплетен у мрежу
себичних интереса мора устра
јати у једној неугодној улози.
Ту улогу аутор назива улогом
двоструког аутсајдера: аут сај
дера духа и аутсајдера чина. То
је једини начин да он не дође у
сукоб са самим собом. Човек не
сме издати себе у тренуцима те
равнотеже, јер му једино то мо
же помоћи да не почини издају.
Фрагмент на који свакако
треба обратити пажњу јесте
фрагмент који носи назив Срп
скакривица.Српска кривица се
увек наводила као главна пре
прека основаности српских ин
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тереса. Ту, међутим, није реч о
остваривању српских интереса
индивидуално, као што су на
пример успеси спортиста, науч
ника или уметника, већ о оства
ривању српских интереса као
заједнице. Српска кривица је
плод интерпретативне стра
тегије према којој треба срп
ску културу свести на држав
ноправни положај Србије, по
могућности Србије од Београда
до Врања. Стратегија да се срп
ско претвори у србијанско, да
се пониште трагови српске кул
турне прошлости у Црној Го
ри, у Хрватској, у Македонији,
у Босни и Херцеговини, док на
крају Грачаница не би постала
део ‘’косовскекултуре’’.
Ломпар нема баш лепо ми
шљење о савременим писцима.
Он сматра да они чак и не опа
жају када се уплету попут му
ве у културну паукову мрежи.
Њима је уместо приповедачког
јапостало важније егзистенци
јалноја. За истинску уметничку
путању он каже да је то путања
између изгнанства и самоће.
За Ломпара је Беч један од
градова у којима су се одиграва
ли догађаји од пресудног знача
ја за српску културу и историју.
Тај град је уједно и град препун
контраверзности. То је, према
њему, град великих и значајних
достигнућа српске културне
историје, али уједно и град сна
жног антисрпског пропаганд
ног и симболичког дејства. У
фрагменту Postmortem Ломпар

као да читав људски морал до
води у питање. Он каже да ми,
чиме мисли на људе уопште, не
волимо да похвалимо некога ка
да уради нешто добро, ваљано
или лепо. Када неко умре наста
је преокрет, јер тада се радост
због нечије смрти претаче у
неспутано одушевљење лично
шћу умрле особе.
Ломпар сматра да је титои
замглавни и одговорни кривац
због чега на нашим просторима
није дошло до националног по
мирења, али о томе овде неће
бити више речи, јер ће читаоци
о томе моћи више да прочитају
у делу који носи назив Титои
замисекуларносвештенство.
Последњи део се састоји из
шеснаест фрагмената. У ње
му аутор каже да ми живимо у
време специјалистичког обиља.
Наиме, уместо да се осећамо за
штићеним у овом времену стра
ховито развијених знања, која
досежу до најситнијих поједи
ности, долазимо до човекове
оптерећености да он сам мора
све знати, јер ће у супротном
у том истом времену пропасти.
Тако у овом времену једини
прави избор постаје дилетан
тизам. 
 У овом времену је, такође,
веома тешко одлучити да ли је
нешто истина или лаж. Данас је
нарочито тешко донети овакву
одлуку у бескрајном понавља
њу и умногостручавању људ
ских речи. Речјеистинитаса
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мо уколико живот осведочава
њено дејство. Оваква процена
према Ломпару наликује пле
су над понором. Овај последњи
део Ломпар завршава питајући
се зашточовекнекомеморада
каже.
На крају се са фрагментима
Мило Ломпара можемо сложи
ти или не сложити, јер је једна
од основних одлика демократ
ског друштва да се мишљења
могу разликовати. Да људи мо
гу различите ствари на различи
те начине разматрати. Али, оно
што се никако не може порећи
је да је тема којом се бави књи
га проблем коме би данас тре
бало да сви ми посветимо мало
више пажње, јер уколико морал
постане заборављен од свих
престаће доба морала. И можда
на први поглед делује да се не
морал више исплати, морал је
ипак нешто што нема цену. Мо
рал се не може купити нити си
лом прибавити, а опет његову
вредност човек мора сам увиде
ти. Када се ствари посматрају на
овај начин значај књига које се
баве моралом је евидентан и не
треба га превише објашњавати,
јер би то у супротном значило
да морал представља тему коју
баш не разумемо најбоље. Тему
која није део наше свакоднев
ног живота, већ нешто што мо
рамо додатно објашњавати. То
би уједно значило да је настало
доба неморала, доба у коме би
питање које Ломпар поставља
на самом почетку требало пре
344
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формулисати у: Чему морал у
модерновреме?

УДК: 316.4(497.11)(049.3)
Славољуб Лекић1)
СРПСКА
ТРАНЗИЦИОНА
ИЛИЈАДА
Осврт на књигу Милана
Брдара: Српска транзициона
Илијада, Стилос, Нови Сад,
2007.
Једанаест чланака Милана
Брдара посвећених политичким
приликама у Србији с почетка
21. века сабрано је у књигу под
насловом Српска транзициона
Илијада. Наслов књиге указује
да се главно оружје тројанског
рата, лукавство, у модерној
балканској трагедији обнавља
као зла коб Срба невештих да
га препознају. Давно, лукави
Одисеј наређује да се направи
дрвени коњ кога Тро јанци уне
ше у град, мада их опрезнији
упозораваше да то не чине. У
пијанству прославише своју
наводну победу а наивност их
кошта пораза. На темељу исто
ријског поучка аутор проматра
савремене Американце и запад
не Европљане као Данајце који
су се нашли пред опседнутом
Тро јом, тј. европским истоком.
Први модерни Тро јанци, Руси,
1) уредник Форума Пољопривредног
факултета у Земуну.
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коња Модерне, демократије, со
цијалне правде и револуције,
1917. године увукли су у своју
државу (стр. 1314) и тако загу
били један век. Али нису били
једина и последња жртва. За
њима страдаше сви којих се до
грабила комунистичка антидр
жава укључујући и Србе (стр.
14). И није тешко било савреме
ним Данајцима, жали се Брдар,
да пронађу помагаче међу нама:
деца Брозових генерала, удба
ша, функционера чији су очеви
ову земљу једном добро изма
музали данас утерују народ у
либерализам (стр. 15). Аутор
језгровито казује нашу муку:
„Откад смо скинули опанке, са
мо туђу воду носимо: како 27.
марта `41, тако и 5. октобра
2000“ (стр. 15). Ваљда зато за
мото своје књиге узима аксиом
Карла Шмита – суверен је онај
који одлучује о изузетку (ван
редном стању).
Премда књига даје прониц
љиву анализу наше драме у
широј јавности прошла је ско
ро незапажено. Упркос томе,
она је актуелна и данас иако је
Србија већ зашла у други део
транзиције и политичког преу
мљења. На почетку обрађен је
невиђени политички и државни
експеримент изведен у Совјет
ском Савезу као увод у српску
транзицију.2) Овим је осигурана
2) Аутор је проблем настанка бољшевичке
диктатуре обрадио у обимној двотомној
студији Праксис одисеја на око 1300
страна. Ова је незаобилазно штиво
за разумевање совјетске државе и
револуције, а објављена је у два тома:

подлога за анализу темеља срп
ског транзиционог удеса. Следи
расправа о питањима државе и
нације која се мање или више
провлаче кроз све текстове. По
ред тога суптилно су анализи
ране транзициона пљачка и тех
нике освајања и очувања власти
у Србији након 2000.

ЕxperiMentuM
Mundi  СОВЈЕТСКА
РЕВОЛУЦИЈА
Анализа српске транзи
ције започиње сажетком коб
ног раздобља установљења и
учвршћења совјетске власти.
Лењин, руковођен утопијом о
светској револуцији, утемеље
ној на марксизму, покушава да
оствари друштво без бирокра
тије, војске, уверен да ће сва
ка домаћица бити у стању да
се бави државним пословима
(стр. 23). Самоук у области по
литичке економије, као и мно
ги руски интелектуалци који
`западњачку хипотезу узима
као свој аксиом` (Достојевски),
Лењин чврсто верује да ће по
сле победе комунизма злато
служити за облагање јавних ну
жника (стр. 24). Док овлашно
назначава бисере Лењинове ге
нијалности Брдар разбаруше
Брдар Милан: Праксис Одисеја: студија
настанка бољшевичког тоталитаризма.
Први том: 19171923, Службени лист,
Београд, 2000.
Брдар Милан: Праксис Одисеја: студија
настанка бољшевичког тоталитаризма.
Други том: 19231929, Службени лист,
Београд, 2001.
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но опомиње читаоца: „Узалуд
узвикујете: ово је сувише! Који
то идиот је могао да му поверу
је!?“ (стр. 24).
Између 19181920 на про
стору негдашњег СССРа бесни
грађански рат и то против `беле
кон трареволуције` и стране ин
тервенције, и против града и се
ла. Аутор разматра превирања
међу револуционарима у вези
НЕПа (порез у натури) који је
Лењин смислио не би ли спасао
власт која је практично поли
тички и економски банкротира
ла, тупећи, привремено, сукоб
са сељаштвом. Против увође
ња НЕПа били су, вели Брдар,
они из врхушке који нису за три
године осетили хладноћу, глад
и болештине те су бринули за
`принципе` (стр. 31). И наводи
пример Анђелике Балабанове,
која Лењину пребацује да ће
радници патити због напушта
ња њихових идеала и изгубити
веру у будућност социјализма!
(стр. 31). То она поручује Лењи
ну док народ скапава од глади
усред политичког и економског
експеримента који изводе рево
луционари утописти довежени
запечаћеним возом преко Не
мачке у Русију. Глад коју су иза
звали Лењин и другови 192122
ублажава једна Хуверова орга
низација која храни народ од
Петрограда до Урала (стр. 34).
Толико о `успесима` револуције
у `златно доба` ратног комуни
зма.
Брдар, спада у ретке ауторе
који тврде да је Стаљин најдо
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следнији лењиниста те да он
није уништио или обрукао ре
волуцију већ лењинизму вратио
живот и тако омогућио да она у
његовој епохи достигне звезда
не тренутке. Стаљинова издаја
састоји се у томе што је рево
луцију извео до последње тач
ке лењинизма и тако је огоља
вањем дискредитовао (стр. 49).
Стаљинов нацрт учвршћења и
одбране лењинизма завршен је
његовом обредном ликвидаци
јом коју је обавио Хрушчов.
Да би допро до узрока агони
је српске политике и друштвене
мисли данас, Брдар успоставља
копчу између совјетске револу
ције и њене малигне алтераци
је, југословенске комунистичке
револуције, на коју се потом
наслањају српске политичке
структуре актуалне после 2000.
године. Невидљиве нити пове
зују леву опозицију у совјет
ској држави, леву опозицију
у СФРЈ и демократску опози
цију у Србији с краја 20 века.
У почетку обложена меканим
марксизмом, позната као pra
xis оријентација, југословенска
лева опозиција понавља нео
држиву позицију совјетске ле
ве опозиције из првих година
бољшевичке револуције. Леви
опозиционари, челници ху
манистичког марксизма друге
половине шездесетих година,
дизали су идеолошку панику
због `рестаурације грађанског
друштва које надире` и запома
гали пред ужасом `успона сред
ње класе` која ће `уништити
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револуцију и социјализам` ако
се нешто не предузме (стр. 52).
Брдар напомиње да нико од ју
гословенских марксиста није
био на страни политичког плу
рализма (стр. 54).

ПОХВАЛА
НАЦИОНАЛИЗМУ
Дискурс нетрпељивости пре
ма национализму, а све у име
`толеранције`, Брдара наводи
да оспори позиве против на
ционализма и потврди његов
значај. Ширење ове модерне
`толеранције` има два корака:
први је производња предмета а
други је његова критика у фор
ми запрепашћености над откри
веном чињеницом света (стр.
161). Наравно, сам феномен на
ционализма предмет је оговара
ња применом овешталих места
а не трезвене анализе. Савреме
на критика национализма теме
љи се на демагогији а у Србији
се огледа у олаком проналаже
њу `говора мржње` јер се жели
испровоцирати отпор и презир
према национализму (нацио
налистима) те њихово разору
жавање (стр. 163). Напуштање
национализма постаје вредност
по себи а њено истицање ула
зница у демократски круг (стр.
164).
Секуларизација света и
`смрт бога` а потом и појава ве
ликих идеологија доводи до су
коба њихових табора. Узајамно
уважавање других и чињеница

света битише у оквиру једне
идеологије док су остали пред
мет осуде и омаловажавања.
Све велике идеологије настоје
да обезбеде универзално важе
ње. Привлачне су јер доносе ко
начне судове и свака даје своју
социјалну синтезу – марксизам
путем социјалне правде, либе
рализам путем индивидуалне
слободе и правде а конзервати
визам путем заједничке приро
де (стр. 167). Но, ни једна није
кадра да сама до краја разреши
проблем конституције заједни
це (стр. 168), јер док тријумфује
обнавља преостале две идеоло
гије (стр. 169).
Брдар сматра да рационална
и одговорна државна политика
не може бити лишена национа
лизма те да простор који не об
ухватају социјализам и либера
лизам испуњава национализам,
тј. људи таквог опредељења
(стр. 171). Овде је реч о инстру
менталној димензији национа
лизма.
Национализам се може одре
дити релационо и то према све
ту, према себи и према Другом.
Ово су дакле, односи пошто
вања (стр. 172). Односи према
себи и Другом одређени су као
односи самопоштовања и по
штовања јер ко не поштује себе
не поштује ни друге (стр. 172).
Поштовање и самопоштовање
искључује став ниподоштавања
чињеница света, тј. национали
зма као укорењеног феномена.
У ова три односа нема љубави
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и мржње (окосница оговарачког
дискурса противника национа
лизма) пошто је место љубави
у приватној сфери а поштовања
у јавној сфери каже Брдар (стр.
172).
Будући да је национализам
стара појава у Европи његово
омаловажавање као привреме
не патолошке појаве открива
надменост модерног ума оспо
љеног као ниподоштавање чи
њеница света и презира према
Другом. Управо однос према
Другом показује да национално
одређење није сентимент него
чињеница. Наиме, чак иако неко
објави да нема нацију јер је гра
ђанин света то неће спречити
Другог да тог грађанина света
национално одреди. Онај који
одбије да се национално одреди
према Другом или одбије одре
ђење које му Други приписује
нарушава принцип узајамности
садржан у односу поштовања
(стр. 173). Однос поштовања
налаже нам да се национално
одредимо због Другог и других
око нас, а не једино због себе.
Јер уколико само инсистирамо
на појединачном (Ја сам Јован
Јовановић) или универзалном
(Ја сам само човек) показујемо
охолост према Другом и другим
око себе који то доживљава као
наш презир и мимикрију (стр.
174/5).
Национализам није тешко
бранити као феномен будући
да је историјска чињеница. Али
ваља га бранити и као став и то
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зато што без национализма не
ма довршења идентитета без
неуротичних траума, и због то
га што народ који не поседује
национализам остаје без само
поштовања и односа са Другим
због чега је осуђен на пропаст
(стр. 175).
Анационална едукација гра
ђанства у Србији води укидању
самопоштовања и елементарне
бриге за себе што Србе доводи
у асиметричан положај у одно
су на друге балканске народе.
Јер `просветљени` Срби, гра
ђани света, лак су плен вучјих
апетита суседних национали
зама, што излази из политичке
праксе последњих двадесетак
година. На крају драме огољено
ће се показати да борба против
српског национализма у Србији
није ништа до логистика окол
них национализама (стр. 177).
Тако би ваљда оговарачи `небе
ске Србије` дошли до српских
територија а Србима би оста
вили на управљање само Небо.
Стога нас Брдар опомиње да
је национализам „идеологија
старања о себи, на исти начин
као што човек брине о свом оп
станку, а не опстанку комшија,
с којима је, иначе, у добрим од
носима“ (стр. 180). Ми и Они
једнако је легитимно као Ја и
Ти (стр. 180).
Срби, као и остали народи,
имају право да се држе свог на
ционалног идентитета, имају
дужност да то чине због око
лине која чини исто, јер ко не
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поштује себе не може очекива
ти ништа до заслужени презир
(стр. 182). Стога аутор истиче
да „свако од нас на светској пи
јаци има шансе једино ако се
као појединац ослони на свој
колективни идентитет на два
нивоа: друштвени и национал
нокултурни. Писац, научник,
философ или уметник, има
шансу у свету једино ако доне
се нешто на основу традиције
којој припада и искуства које
дели с ближњима.“ (стр. 184).
Насупрот националном ето
су, САД употребом хуманитар
них интервенција (прва у Евро
пи била је против Срба) свакој
европској нацији јасно поручу
је: немате право да водите рат
чак и ако сте нападнути, немате
право на идентитет чак иако сте
стари европски народ, немате
право на аутономију у погледу
промишљања сопствене будућ
ности (стр. 89). Изједначавање
Срба и Нациста утабана је стаза
западне пропаганде примење
на на овдашњим просторима.
Отуда не чуди што омиљени не
мачки професор Хабермас твр
ди да је интервенција НАТОа
морално оправдана, а још мање
што то чине и мислиоци Андре
Гликсман и Сузан Зонтаг (стр.
60). Зато је смишљена сага о
нацификацији и денацификаци
ји Срба чиме је велики злочин
јасно привезан за нападнутог.
Нацификација је најуспешни
ји начин интернационализа
ције унутрашњих сукоба. „Хи

тлер је међу нама! Како можете
да будете мирни, и морални, у
сопственим очима!?“ маркира
задихано запомагање пропа
гандиста Брдар (стр. 82). Ако је
Хитлер поново међу нама он
да побуна Арбанаса у СРЈ ни
је терористичка активност која
се решава уобичајеним мерама
државе него је „наша ствар“.
Нацификацијом се најефика
сније оправдавају злочини над
Србима (осиромашени урани
јум, бомбардовање цивила) и
обезбеђује ширина маневра –
дозвољена су сва средства. На
цификација Срба морално је
оправдање и савршени изговор
да се предузме радња против
нацистичког монструма који не
преза да се супротстави само
заљубљеним и самосавршеним
вођама Империје.
Да би створени симулакрум
постигао циљ ваљало је да ис
пуни све функције термина
`Срби`. Брдар уочава да термин
`Срби` као знак у западним гла
силима делује с пет различи
тих функција: 1. као симбол и
негативни тотемски оператор
у смислу симболичког језгра
племенске интеграције; 2. као
трансфер симбола зла (про
тивтежа идеалу добра); 3. као
`празно место` за постмодерни
стичко писање `по себи`; 4. као
интензија, одређено значење о
објекту представе и 5) као израз
или аутопортрет дискурзивног
субјекта (стр. 6768). Ипак и по
сле нацификације Срба тешко
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је рећи да ли је Балкан европе
изован или је пак Европа бал
канизована, тј. да ли је Балкан
демократизован или је Европа
изнова варваризована?

ДРжАВА,
ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА
И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА
Вишевековна борба за за
штиту слободе од тираније дала
је велико достигнуће – слободу
појединца, али је довела и до
стварање професије критичара
државе чији је дискурс тиран
ски (стр. 245). Модерни кри
тичари државе познати су по
својој дволичности: док су неу
тицајни чланови друштва држа
ву оглашавају за највеће зло али
чим се дограбе власти вреднују
је као плен и средство самоодр
жања. Критички интелектуални
етос нашао се у посебном (по
влашћеном) положају у тран
зиционим друштвима које обе
лежавају неповратни процеси:
прелаз од државе ноћног ислед
ника у државу ноћног чувара,
прелаз од капитала као зла ка
капиталу као цивилизацијској
тековини, прелаз од егалитар
ног хуманизма ка поседничком
индивидуализму (стр. 274).
Нема сумње да данашњи
проблем разарања државе и
друштва није дошао као гром
из ведра неба. Процеси регио
нализације, децентрализације,
деетатизације, десуверениза
ције и њима слични старији су
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него савремене теорије о држа
ви у ери глобализације. Припо
вест против државе темељи се
на тврдњи да се функције др
жаве преносе на наднационал
не организације и на локалне
заједнице. Прво је повезано са
митом о одумирању државно
сти у општем тренду интегра
ције а други мит говори о дее
татизацији политичког система
(стр. 244). Не тако давно, у вре
ме социјализма, марксисти су
испредали причу о одумирању
државе и друштву без државе.
Слично њима, глобализатори
тврде да се одумирање дешава
данас (стр. 97). Канда ће ло
кална власт и светска власт, под
барјаком неолиберализма, као
воденични каменови претвори
ти националне државе у бра
шно.
Двосмерни процес, дробље
ње националног и јачање над
националног суверенитета, зби
ва се у времену које неодољиво
подсећа на епоху европског ап
солутизма! Апсолутизам САД
у духу суверености апсолути
стичке државе види се из пона
шања према источноевропским
земљама које свим силама хо
ће у „међународну заједницу“
(стр. 114). Када амерички пред
седник обележава национални
празник, сви из Европе одлазе
му у походе, као што су феу
далци одлазили на поклоњење
краљу, а он их дарује – оста
вља их на власти (тј. поклања
им област, земље), одобрава
статус најповлаштеније нације
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(ослобађање феудалца намета и
пореза), отвара им светлу пер
спективу кредита (корупција на
највишем нивоу). Чланица НА
ТО пакта према Америци има
исти однос као властелин пре
ма краљу: када га овај позове
шаље војнике у рат. А рат води
за краља, тј. за САД и њихово
господство у свету (стр. 114).
Нема сумње Империја има ме
ханизме државе уткане у њено
биће док конкуренти, лишени
стабилне државе, губе предност
коју ова пружа организованим
заједницама. Најбоље и најдра
гоценије Империја задржава
за себе и зато поданике лиша
ва државности и националних
осећаја не би ли их лакше осло
бодила жудње за слободом.
Док је рефеудализација гло
балне светске силе последи
ца нестанка СССРа, дотле је
рефеудализација на локалном
нивоу (добар пример је српски
простор) услед регионализаци
је анахрона, а та је карикатура
могућа захваљујући традицији
социјализма. Овде, каже Брдар,
постоји традиција аутономије
локалних сатрапа који су били
копија савезне сатрапије у вре
ме изградње комунизма а данас
су представници мултикултур
ног друштва (стр. 117). Уз то,
држава је схватана као оруђе
класног тлачења пре увођења
комунизма који ју је користио
за обрачун са владајућом бур
жоаском класом у име проле
тера. Нестанком комунизма и

владајуће пролетерске класе
поново је постала зла држава
тлачитељица неспојива са де
мократијом (стр. 117). Напокон,
Коминтерна је преко владајуће
партије уигравала борбу против
`великосрпског хегемонизма`
и `српског национализма` и то
путем производње нових наци
ја и проширењем аутономија
што је непосредно подривало
државу (стр. 118). Одатле Брдар
закључује да проблем Србије
није демократија већ држава, а
регионализација није у вези са
демократијом већ с рационали
зацијом (стр. 118)
Антидржавна кампања ма
нијака интеграције има своје
теоријско утемељење у више
вековној пракси европске поли
тике. Модерна теорија државе
спутана је двема традицијама:
ранохришћанским учењем о
држави која потиче од светог
Августина пошто је држава
установа греха (стр. 250). Дру
гу традицију носи природно
правна мисао. Природноправни
дискурс 18. века се у 19. веку
разгранао на дискурсе великих
идеологија: либерализма, кон
зервативизма и марксизма са
негативним ставом према ин
ституцији државе (стр. 2545).
Парадигма организма замењена
је парадигмом механизма (стр.
253), држава постаје само ма
шина за владање над људима а
јединка постаје шраф у маши
ни (стр. 254). Омаловажавање
државе посебно је спроведено
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у природноправним учењима
Хоб са и Русоа пошто је при
родном стању без политичког
поретка супротстављено ве
штачко стање поретка, мира,
реда те је држава неприродна
појава (стр. 251). Тако држава
у модерној мисли није могла да
избори статус `општег добра`
који има код Аристотела. Брдар
прихвата став да хришћанска
мисаона традиција не оспосо
бљава за политику, на шта је
указао још Макијавели, док мо
дерна природноправна мисао
оспособљава за побуну и ру
шење државе али не негује др
жавотворно и политичко чуло
(стр. 252). Сањарење о будућ
ности без државе, сами тим и
насиља, неправде и бездушно
сти, посебно подстичу визије
о историјском прогресу и идеја
о `моралном усавршавању` чо
века, вечно млада и популарна
међу теоретичарима политике
(стр. 256). Поред тога држава
(nomos) раздваја се од друштва
(physis) али тако да се у дру
штву сачува место добра како
би било осигурано нормативно
полазиште за реконструкцију
заједнице. Анатема државе и
политике, образовање лишава
политичке димензије али исти
че моралну и естетичку (стр.
257). Тиме се срозава углед по
литичког позива и подрива свр
сисходност политичког образо
вања те добијају дегенерисане
елите неспособне да владају со
бом и масама.
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БУДУЋНОСТ
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ
РЕФОРМИ У СРБИЈИ
Брдар јасно разграничава ин
ституционалне од економских
реформи које су првенствено
изнудили ММФ, СБ, Стејт ди
партмент (стр. 137). Уочава да
инострани притисак у економи
ји и привидна незаинтересова
ност у институционалној сфери
иду на руку унутрашњим и спо
љашњим чиниоцима пошто је у
условима нереда лакше спрове
сти препоручене мере (стр. 138).
Аутор сматра да је власт ДОСа
неспособна за институционал
не реформе, а један од разлога
је ванинституционални положај
тзв. председништва ДОСа на
чињеног као некадашњи кому
нистички Политбиро (стр. 138).
Брдар указује да је српска тран
зициона власт заменила циљеве
и средства (власт ради демокра
тије, демократија ради власти)
и маркира чињеницу да је ве
ћина чланова досовске врхушке
комунистичке провинијенције
(стр. 139). Прузимањем власти
ДОС је, као некада комунисти,
неприметно преобразио власт
у сврху свог политичког дела
ња. Дакле, 5.10.2000. на место
Милошевића дошло је пред
седништво ДОСа, што је би
ла пракса многих комунистич
ких режима (Лењина замењује
Политбиро, Броза колективно
председништво). Отуда, Брдар
сматра да је преврат изведен
5.10.2000. кон тинуитет кроз
дисконтинуитет (стр. 152). Кон
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тинуитет безакоња и самовоље
у име виших циљева обновљен
је актом револуције од октобра
2000. (стр. 153). По мишљењу
Брдара ДОСу као легитимном
носиоцу власти у интересу је
одржање стања перманентне
револуције јер тако оправда
ва своју нелегалну власт, шири
простор за сумњиве потезе и
експолоатише `бедне прилике`
заклањајући свој реформски
паразитизам (стр. 153). Пошто
се у међувремену распао ДОС
и цела та структура, данас се
чини да је тиме проблем решен.
А није зато што је председни
штво ДОСа прешло у илегалу
и делује из дубоке позадине. Ре
зултат овог деловања је и стра
начко прегруписавање 2007/8.
године, са циљем да се прикри
је неделотворност српске вла
сти и тако неутралише значајан
део незадовољног бирачког те
ла.
Промене у Србији након
2000. довеле су до следећег па
радокса (стр. 155): ванинсти
туционална моћ која потиче од
ДОСа и његових сукцесора не
сметано делује и земљу држи у
ванредном стању. Дакле, власт
је изван институција, не жели
да се улије у државу не би ли
остала невидљива и тиме тешко
смењива. А једино држава има
моћ да демократизује друштво
а не, како се обично мисли, ша
ка јуришника, звали се они де
мократи или бољшевици. Брдар
још 2002. каже да је Србија по
стала земља без алтернативе те
да нема политичке снаге које

би јој отвориле перспективу и
шест година раније предвиђа да
„ће се на власт, као и у другим
земљама постсоцијализма, ве
роватно вратити „старе снаге“
(социјалисти) у случају да се
овако настави“ (стр. 156). На
ставило се и Србија је због из
бегавања реформе институција
остала земља у `полудивљем`
стању, а са друге стране власт
коју је оличавао ДОС измеште
на је изван институција те сви
досадашњи избори нису је ни
дотакли.
Брдар правовремено на
слућује потезе `демократске
власти` и то применом неколи
ко тактика (стр. 157158). Прва
је одлагање избора док год је
могуће уз застрашивање и прет
ње грађанима да ако они изгубе
власт долазе `старе снаге`. Дру
га тактика је завођење диктату
ре, у случају погоршања соци
јалне и политичке ситуације а
да о томе не буде речи. Тре ћа
тактика је изборна крађа (режи
ја избора) у случају да упадну у
шкрипац, већ осигурани лојал
ним гласилима и интелигенци
јом.

ТЕХНИКА
ОСВАЈАЊА ВЛАСТИ
И ОПСЕНАРСКА
ДЕМОКРАТИЈА
Брдар ДОС види као извор
хаоса који је остварио циљеве
као што су: успешно униште
ње економије, пољопривреде,
војске, полиције, система обра
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зовања, националног достојан
ства и идентитета, институција,
парламента, председника, суд
ства (стр. 204208). Разматра
јући учинке и разлоге проме
на после 2000. аутор читаоце
подсећа на место и улогу ху
манистичкокритичке интели
генцији praxis школе која није
указала на путеве избављења
друштва. Она то није могла јер
се поделила: део је ушао у по
литику 1989. а на сцени се по
јавио као ДОС док је други део
отишао у позадину да даје по
дршку преко невладиних ор
ганизација (стр. 211). Ово је,
примећује Брдар, било могуће
јер је интелигенција увек била
лакоумна, провинцијална, по
зерска, увек у раскораку са сво
јом земљом због туђих идеала и
интереса (стр. 211). Управо она
је послужила као вектор поли
тичке технологије комунизма
уграђене у демократску праксу.
Њене најважније тековине (стр.
195/6) су:
Држава није опште добро
него нужно зло и ратни плен.
Појмовно искључивање др
жаве и демократије, где је држа
ва у одумирању (глобализација
данас, комунизам јуче) а демо
кратија на путу светле будућно
сти.
Омаловажавање
институ
ција које су мање важне од ви
сокоморалних људи (угледни
револуционари онда, борци за
демократију данас).
Нормативно јединство по
литике и морала (политика се
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морализује а морал политизује)
што отвара пут тиранији и тота
литаризму.
Окићен премисама маркси
стичке интелигенције, ДОС се
власти дочепао тактиком тро
јанског коња. Споља су била
обећања, која је свако хтео, а
изнутра су били циљеви које
нико није хтео. Лукавство је у
томе што грађанство, које коња
увлачи у град својим сучешћем
реализује друго, све мислећи да
остварује прво (стр. 213). За
хваљујући тактици тројанског
коња ДОС је, вели Брдар, преко
улице дошао на власт, уз успут
но спаљивање парламента, што
ником неће донети добро, a овај
комунистички хибрид, прори
че, завршиће на улици (стр.
214). Али није проблем шта ће
бити са досовцима, упозорава
аутор, већ шта ће бити са Срби
јом, којој су они појели алтер
нативу (стр. 214).
Брдар одговара и на пи
тање како се одржавао демо
кратски ореол нове власти?
Пре свега приматом језика над
стварношћу јер је једном успо
стављена подела политичких
актера на демократе и недемо
крате а инстанца без призива је
`међународна заједница`. Дру
ги механизам, посебно изра
жен после свргавања Милоше
вића, јесте истицање подршке
`међународне заједнице` да се
прикрију пориви ове несебич
не подршке. Трећи начин одр
жавања анђеоског ореола јесте
упорно истицање супротности
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према Милошевићевом режиму
(стр. 190).

ПУТ ИЗБАВљЕЊА
ДРУШТВА –
ТРАНЗИЦИОНА
ПљАЧКА
Три велике идеологије  ли
берализам, марксизам и кон
зервативизам, усредсређене су
на три принципа: слобода, јед
накост и заједница. Но свака од
идеологија хипостазира један
од њих коме подређује прео
стала два (стр. 2234). Отуда је
питање рационалне политике у
источној Европи актуалније не
го на Западу пошто се морају
ускладити сва три принципа да
би се осујетила циклична сме
на мегаидеолошких програма
(стр. 225). Како све три идео
логије на једном од принципа
граде целину, Брдар заговара
идеолошки еклектицизам ради
лакшег преовладавања њихо
вих једностраности и друштве
не интеграције (стр. 271). Но,
исполитизована хуманистичка
интелигенција није способна
да ово оствари пошто прихва
та једну а искључује остале две
мегаидологије. Хуманистичка
интелигенција остала је на мар
гини и у време социјалистичке
револуције и у време неолибе
ралне револуције и показала је
да је способна да руши али не
и да гради (стр. 241). Пошто
је два пута разочарана она и
не треба да се бави политиком
(стр. 241). Зато аутор у поли

тичким практичарима који ни
су политички застранили под
дејством књишких знања види
прегаоце способне да решавају
конкретне проблеме транзицио
них земаља (стр. 226).
Брдар запажа да држава ни
је плен само номенклатуре и
нових богаташа већ и врле ин
телигенције кад год се дограби
власти, али и самих грађана,
чим се нађу у прилици, те из
лази да држава није носилац
општег добра ни за кога (стр.
2323). Разградња социјали
стичке економије изводи се
истим путем којим је она успо
стављена – пљачком (стр. 233).
Колико год било сурово посто
јеће стање ми плаћамо цену ра
нијег, социјалистичког, избора.
Брдар се пита није ли пљачком
опљачканог макар мало задово
љена правда? (стр. 234). Глав
ни актер довршења транзиције
до избављења друштва управо
је `пљачкашка` класа. Она је,
на дуг рок, најпрогресивнији
део друштва јер је обавила мо
рално `прљав` али економски
и друштвено целисходан посао
акумулација богатства који није
било могуће извести другачије
до пљачком (стр. 235). Дакле,
богаташ, омражен у јавности,
обавља посао сређивања нере
да који је направила увек узви
шена хуманистичка интелиген
ција и то у интересу друштва а
не појединца (стр. 235). Аутор
пита како је могао да се обави
посао`поштено` а да се не оста
не на друштвеној својини и ни
је ли пљачка једини пут нове
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акумулације капитала у правцу
промене типа својине. У од
брану `пљачке` ничије својине
аутор потеже и најјачи аргумент
да је од самог згртања богат
ства делеко важнији начин ње
гове употребе и зато истиче да
је најважније да капитал оста
не у земљи (стр. 235). Отуда
је, сматра, транзициона пљач
ка злочин према друштву и др
жави тек ако се згрнуто богат
ство изнесе из земље, као што
су учинили руски тајкуни (стр.
236). Зато оспорава поклич да
би све тајкуне требало похапси
ти у име правде и морала јер на
сцени више нико није `чистих
руку` а том акцијом друштво би
поново било осиромашено, по
што отимање нема ко да изведе
а да подухват не постане нова
пљачка (стр. 321). Са станови
шта целине није важно богаће
ње кон кретних појединаца већ
губитак драгоценог историјског
времена (стр. 56).
У коначном расплету успоста
ва нових неопходних институци
ја и поретка после транзиције
неће припасти интелигенцији
већ наследницима `прљаве, ру
жне, пљачкашке` класе (стр.
236). Из редова наследника
тајкуна, каже Брдар, издвојиће
се први озбиљни политичари
(који не мисле само на себе) и
бизнисмени који знају да раде
свој посао склони оснивању до
бротворних друштава. Пљачка,
мада морално негативна поја
ва, на дуги рок је економски и
друштвено
најрационалнија
(стр. 236). Консолидација недо
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вршених транзиционих група
природно доводи до њиховог
преображаја а потом и до по
степеног стапања тајкуна, инте
лигенције и номенклатуре (стр.
307). Свака група нешто добија
и уступа. Интелигенција усту
па свој симболички капитал а
добија друштвени и економ
ски. Тајкуни теже да обезбеде
симболички капитал (призна
ње и углед) и да легализацију
послове док за узврат уступају
део економског капитала јер су
окончали првобитну акумула
цију. Номенклатура пак мора
да обнови симболички капитал
удруживањем са интелигенци
јом. Финале транзиције биће
нова елита као резултат мел
тинг пота припадника бивше
номенклатуре, најуспешнијих
припадника демократске ин
телигенције и највештијих тај
куна (стр. 317). Што буде већа
размена капитала између њих
биће снажнија унутрашња ин
теграција нове елите (стр. 317).
Након образовања нове елите
све њене групе имаће интерес
да успоставе снажне институ
ције, да поштују законе и из
вршну власт те да успоставе
вредносни систем грађанског
друштва, индивидиуализма и
кооперативности (стр. 318).
Брдарова тврдња да ће нова
класа која се ствара бити носи
лац развоја и новог утемељења
државе права је реткост. Прак
тично нико од истакнутих инте
лектуалаца није овако директно
и без рукавица јавности казао:
свиђало вам се или не магнати

Прикази

чине користан посао и окосни
ца су друштва које се рађа пред
нашим очима. Овај став засно
ван је на искуству најразвијени
јих капиталистичких економија
и негативном историјском ис
куству социјализма у СССРу и
СФРЈ. Аутор истиче да је теза
о позитивној улози тајкуна на
ишла на слаб пријем код при
падника друштвених наука из
три разлога. Прво, као маркси
сти и хуманисти моралисти не
прихватају да нешто морално
спорно може да има позитиван
учинак на друштвеном плану.
Друго, не желе да изгледају као
савезници тајкуна и великих
лопова. Треће не могу да се по
мире са својом друштвеном и
политичком
маргиналношћу
пошто главну реч у транзици
оном друштву не воде они као
весници науке која најбоље по
знаје друштво већ `сумњиви
типови` (стр. 327).

*****
Српска транзициона Илија
да заједно са двотомном Прак
сис Одисејом Милана Брдара
чини целовит поглед на бољ
шевичку револуцију и даје на
тукнице о последицама које је
ова имала на српски и руски
народ. Српска транзициона
Илијада лекција је српским ис
траживачима друштва који су
страћили животе на одбрану
Брозовог спахилука и усавр
шавање комунизма а потом и
на неолибералну критику епохе
Слободана Милошевића. Књига

ће бити назаобилазан водич за
истраживаче овог периода који
ће тек ући у историјске архиве
јер ће им дати сигурну стајну
тачку пошто поништава пред
расуду, укорењену међу многим
историчарима, да је философи
ја близу историјске струке шко
дљива.
Управо историју земаља
као што је Србија, које осцилу
ју између стварности и маште,
најбоље изражавају уметници.
Данас су Ембахаде Милоша
Црњанског, мада фактографски
превазиђене, боље сведочан
ство од многих дебелих исто
ријских књига јер су отисак на
ума, замисли и заблуда једног
поколења, које историчари че
сто пренебрегавају. Црњански
у Ембахадама пише о времену
несрећа и страхота осталом под
рушевинама Београда које ће
изгледати несхватљиво и дав
но прошло, невероватно као
што је његовом нараштају би
ло време Обреновића.3) Зато су
речи Црњанског да пише горко
и без обзира, да би се сачувала
истина, упозорење нама који га
читамо данас да најгори уче из
историја писаних у тренду вре
мена а разборитији из дубљих
спознаја прошлог. Проучавање
оног што бејаше, на парче, ми
мо целине, Србе је бацило на
странпутицу са које се још увек
нису повратили. Да Србима не
би Дучића, Црњанског, Меше
3) Црњански, М.: Ембахаде, Службени
гласник, Београд, 2009, стр. 7.
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Селимовића, Исидоре, Вука,
Андрића они би под теретом
`извора`, често и фалсификова
них, потонули у фактографски
мрак који не види дрво од шу
ме. Довољно је само погледати
полемике које се данас воде о
давно завршеном другом свет
ском рату (а и ранијим време
нима) и осведочити се у немоћ
српске марксистичке истори
ографије да разлучи оно што
треба и може од оног што мора
да буде. Из моралног потонућа
наше друштвене науке и нас са
мих једини излаз су песништво
и ум који верује у слободу.
Разноврсна проучавања бољ
шевичке револуције најбољи су
доказ да су дебели томови књи
га и докумената, тек полазни
материјал за одуховљени ум
оплођен интуицијом. Уосталом,
зар појаве као што су Лењин и
Стаљин нису пука акциденци
ја. Зар они и њихова ђаволска
револуција нису случајност
спрам појаве језика, религије,
уметности, државе. Ова двоји
ца револуционарних близанаца,
настојали су да укину или рево
луционарно измене неизбежно
сти створене снагом већом него
што је била бољшевичка рево
луција. Како су револуционарно
радили, на магистрали акциден
ције и маргини света, тако их је
права историја и помела. Исто
ће учинити и са малигном југо
словенском револуционарном
алтерацијом, акцидентом акци
дента, којој ни помоћ Империје
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неће бити довољна да победи
будућност. Српска транзицио
на Илијада даје теоријску под
логу за разумевање последњег
чина југословенске револуци
онарне драме. Након оног што
проживљавамо данас следи ту
мачење питања отворених за
време дводелног грађанског и
братоубилачког рата вођеног
19411945. и 19911995. године.
На крају преостаје обнова др
жаве и путева друштвене син
тезе. Критика наше друштвене
праксе и теорије неспремне да
промисли узроке и последице
погубног двадесетог века сма
њује ризик да ће генерације
које долазе поновити неславну
прошлост својих лакомислених
и наивних предака.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом)
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са
размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од
10, док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба
написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор
би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба
превести на српски језик.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и
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придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду,
са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач,
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример:
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић,
Милош, ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10%
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs

360

